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 تمهيد

رًا لنشر كتاٍب  ال يبدو النصف الثاين من العقد الثاين من األلفية الثالثة وقًتا . بينما وأسبابهعرب التاريخ لتقدم اعن اكتساح مناسًبا ومبش ِّ
والنظام التعليمي يرتك طالبنا  ،األمهات واألطفال حياصرهم الفقر»فـ هذا، يقود بلدي أشخاٌص ذوو رؤية مظلمة للحظة احلالية:  أكتب

، وميكن «تتوسع وتنتشر صرحيةحرٍب »، فنحن يف «واجلرمية والعصاابت واملخدرات سرقت أرواح الكثريين ،الشباب حمرومني من املعرفة
 «.األسس األخالقية والروحانية الكامنة يف املسيحية»الذي اجتث « هيكل القوى العاملي»ذا الكابوس على اإللقاء ابللوم يف ه

القامت ألوضاع العامل خاطئ، وليس خاطًئا بنسبٍة قليلة، بل خاطئ خاطئ، سأوض ِّح أن هذا التقييم يف الصفحات التالية،  
هذا الكتاب ال يدور حول الرئيس اخلامس واألربعني للوالايت املتحدة  ن  كال ميكن أن يكون أكثر خطأ من ذلك. ولو خاطئ متاًما، 

ومستشاريه، وإمنا فكَّرت فيه قبل إعالن دوانلد ترامب ترشحه للرائسة بسنوات، وآمل أن يتجاوز الكتاب إدارته بعدة سنوات أخرى. إن 
تشمل هذه األفكار و  ،ار بني املثقفني والعامة من اليمني واليساراألفكار اليت مهدت الطريق النتخابه هي يف احلقيقة أفكار واسعة االنتش

هدٍف أمسى يف أي شيء سوى الدين. سأعرض تشاؤًما ابلطريقة اليت يسري هبا العامل، وابملؤسسات احلديثة، وعدم القدرة على تصور 
كما -ل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدم. إنَّ ُمُثل التنوير فهًما خمتلًفا للعامل، على أساٍس من احلقائق، وبوحٍي من ُمُثل التنوير، وهي: العق

 خالدة، ولكنها اليوم أكثر صلًة ابلواقع من أي وقٍت مضى. -آمل أن أوض ِّح

إضافًة إىل الفضائل ، األساسيةأبنه أحد الفضائل العلمية  -Communalism-شيوع املعرفة عرَّف عامل االجتماع روبرت مرتون 
 Organized-والشك املنظم  -Disinterestedness-وغياب املصاحل  -Universalism-املية األخرى وهي الع
Skepticism- وُُتتصر إىل ،(CUDOS) وأجابوا « شيوع املعرفة». حتيةً للعلماء العديدين الذين شاركوا بياانهتم بروٍح تتبع فضيلة

اإللكرتوين املغذي للعقل، والذي  Our World in Dataاستفسارايت بسرعٍة وبتعمق. ومن بينهم ماكس روزر، صاحب موقع 
يف نقاشاٍت عديدة يف اجلزء الثاين، يف القسم اخلاص ابلتقدم. أتقدم ابالمتنان أيًضا إىل  اكانت أفكاره ورؤاه الثاقبة وكرمه ال غىن عنه

قي ِّمان  ، ومها مصدرانGapminderأوال روزلينج وهانس روزلينج من مؤسسة وإىل  HumanProgress مشروع ماراين تويب من
مأساًة ملن يتبعون العقل والعلم والنزعة اإلنسانية  2017كان هانس شخًصا ملهًما ومثَّلت وفاته يف عام   ، لقدآخران لفهم وضع البشرية

 والتقدم.

 جتمع البياانت وحتتفظ وإىل املعاهد واملؤسسات اليت ،أتقدم ابالمتنان أيًضا إىل علماء البياانت اآلخرين الذين أثقلت عليهم 
(، واتمار إبنر )مؤشر التقدم االجتماعي(، وكريستوفر فاريس، PRRIهبا: كارلني بومان، ودانييل كوكس )املعهد العام لبحوث الدين 

 Science -أبطال العلم (، وآندرو جيلمان، وايئري غيتزا، وأبريل إجنرام )HumanProgress -التقدم البشري وتشيلسيا فوليت )
Heroes)إلدارة الطوارئ(،  ش )إدارة مكافحة احلرائق األمريكية/الوكالة الفيدرالية، وجيل اينوخا )مكتب إحصاءات العمل(، وجايل كيل

(، ومونيت GDELTوألينا كولوش )جملس األمن القومي(، وكاليف ليتارو )مشروع قاعدة البياانت العاملية لألحداث واللغة والنربة 
 -، وبروس ماير، وبرانكو ميالنوفيتش )البنك الدويل(، وروبرت موجاه )مرصد جرائم القتل (Polity Projectمارشال )

Homicide Monitor (، وبيب ا نوريس )مسح القيم العاملية(، وتوماس أولشانسكي )إدارة مكافحة احلرائق األمريكية/الوكالة



 Uppsala -ترييز بيرتسون )برانمج أوبساال لبياانت الصراعات (، و Science Heroesالفيدرالية إلدارة الطوارئ(، آميي بريس )
Conflict Data Program) ومارك بريي، وليوانردو برادوس دي ال إسكورسا، وستيفن رادليت، وأوك ريبما )مشروع ،Clio 

Infra  التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديالتابع ملنظمة)( وهاان ريتشي ،Our World in Data ،)وسيث ستيفنز ديفيدوتيز 
(، وكايال توماس، وجينيفر Uppsala Conflict Data Programخافيري سوليفان، وسام توب ) وجيمس)مؤشرات جوجل(، 

التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان  Clio Infraترومان )مكتب إحصاءات العدل(، وجني توينج، وابس فان ليوين )مشروع 
 (، وجاسنت وولفرز.Science Heroes) )مسح القيم العاملية(، وبيلي وودووردويلزيل وس فياللتا، وكريستيان ، وكارلاالقتصادي(

كلٌّ من ديفيد دويتش، وريبيكا نيوبرجر جولدشتاين، وكيفن كيلي، وجون مويلر، وروزلني بينكر، وماكس روزر، وبروس   قرأ 
مة. وأفادتين أيًضا تعليقات اخلرباء الذين قرؤوا فصواًل أو مقتطفات، ومنهم سكوت شناير، مسودة الكتاب أبكمله وقدَّموا يل نصائح قي ِّ 

جريميي إجنالند، وبول إيوالد، وجوشوا جولدشتاين، وإيه سي جرايلينج، وجوشوا جرين، وسيزار هيداجلو، كوزمايدز، و أرونسون، وليدا  
اه، وجايسون نيمريو، وماثيو نوك، وتيد نوردهاوس، وآنتوين وجودي جاكسون، ولورنس كراوس، وبرانكو ميالنوفيتش، وروبرت موج

 ابجدن، وروبرت بينكر، وسوزان بينكر، وستيفن رادليت، وبيرت سكوبلك، ومايكل شيلينربجر، وكريستيان ويلزيل.

مز، وروزاليند وأجاب بعض األصدقاء والزمالء اآلخرين عن بعض األسئلة أو قدموا بعض االقرتاحات املهمة، ومنهم تشارلني آدا 
آردن، وآندرو ابملفورد، ونيكوالس بومارد، وبرااين بوتويل، وستيوارد براند، وديفيد ابيرن، وريتشارد دوكينز، ودانييل دينيت، وجريج 

ل ، وابري التزر، ومارك ليال، وكارن لونج، وآندرو ماك، ومايكوإمييلي روز إيستوب، ونيلس بيرت جليديتش، وجينيفر جاكإيسرتبروك، 
ماك كولو، وهاينر ريندرمان، وجيم روسي، وسكوت ساجان، وسايل ساتل، ومارتن سيليجمان، ومايكل شريمر. وأتقدم بشكٍر خاص 

إجنل، ودانييل جلربت، وريتشارد ماك انيل، وكاثرين سيكينك،  وجيمسإىل زمالئي جبامعة هارفارد مازرين ابانجي، ومريسيه كروساس، 
 ولورنس سامرز.

جهودمها البطولية يف مجع البياانت وحتليلها وُتطيطها بيانيًّا، وكيهاب اينج على إجراء العديد هوارد ولوز لوبيز على  وأشكر راي 
 من حتليالت االحندار. وأشكر أيًضا إيالفينيل سوبيا على تصميم الرسوم البيانية األنيقة وعلى اقرتاحاهتا خبصوص الشكل واجلوهر.

إرشادهم وتشجيعهم خالل ويندي وولف وتوماس بني، ولوكيل أعمايل األدبية جون بروكمان، على أان ممنت بشدة للمحررين  
 مراحل املشروع. نقَّحت كاتيا رايس مثانية كتب من أتليفي حىت اآلن، ويف كل مرة، تعلمُت واستفدُت كثريًا من عملها.

إيريك وروبرت وكريس وجاك وديفيد وايئل وماركو وسولومون أوجه شكرًا خاًصا إىل عائليت روزلني وسوزان ومارتن وإيفا وكارل و  
 ودانييل، وخصوًصا ريبيكا، معل ِّميت وشريكيت يف تقدير قيمة ُمُثل التنوير العليا.

  



 الجزء األول:

 التنوير

استيعابه الحقائق الواضحة عن معاناة البشر، والمطالب الواضحة كان الحس العام في القرن الثامن عشر، و»
 .«عة البشرية، بمثابة مغطس للتطهير األخالقي للعالمللطبي

 نورث وايتهيدألفريد  -

  



على مدار عقوٍد عديدة من إلقاء احملاضرات العامة عن اللغة والعقل والطبيعة البشرية، تلقيت بعض األسئلة الغريبة، مثل: ما هي أفضل 
 ت عقلي على اإلنرتنت؟ هل السمنة املفرطة أحد أشكال العنف؟سأستطيع رفع حمتوايمىت ؟ كائنات واعيةلغة؟ هل احملار والصدف  

حماضرٍة شرحُت فيها فكرة مألوفة بني العلماء وهي أن احلياة العقلية تتكون من السؤال األكثر لفًتا للنظر تلقيته بعد  ن  ولك
 رفعت إحدى الطالبات من اجلمهور يدها وسألتين: ، حيثأمناط من النشاط يف أنسجة املخ

 «؟من أجله أن أحياالذي يجب ما »

أوضحت نربة الطالبة البسيطة أهنا مل تُكن ساخرة وال تنتاهبا أفكار انتحارية، وإمنا ينتاهبا فضول أصيل حول كيفية العثور على  
تقول سياسيت إنه ال  املعىن واهلدف إذا كان آخر ما يتوصل إليه العلم يهدم املعتقدات الدينية التقليدية اليت تتمحور حول الروح اخلالدة.

-يوجد سؤال غيب. ومما فاجأ الطالبة واجلمهور، وفاجئين أيًضا، أنين استجمعت إجابة ذات مصداقية إىل حدٍ  معقول. أذكر أنين قلت 
 ما يلي: -بعد حتريفه قلياًل ابلتأكيد بفعل الذاكرة وحضور الذهن متأخرًا

وسيلًة الستكشاف األمور املهمة  ابلعقللقناعاتك، وهكذا فأنتِّ تلتزمني  ليةأسباب عقمبجرد طرحك هذا السؤال، فأنتِّ تبحثني عن 
 لكِّ وتربيرها. وللحياة أسباب كثرية!

، ميكنكِّ تنقيح ملكتك العقلية نفسها عرب التعلُّم واجلدال، وميكنكِّ االزدهارلديكِّ القدرة على فإن  بصفتكِّ كائًنا حسَّاًسا،  
احلالة البشرية من خالل الفنون والعلوم اإلنسانية. ميكنكِّ حتقيق عة عن طريق العلم، والتبصُّر يف البحث عن تفسريات من عامل الطبي

ومن مث مسح لكِّ ابلوجود. ميكنكِّ تقدير مجال  ،أقصى استفادة من قدراتك يف االستمتاع والرضا، وهذا هو ما مسح ألسالفكِّ ابالزدهار
اليت أدامت احلياة فيها نفسها، ميكنكِّ بدوركِّ أن حتاويل إدامة احلياة أيًضا.  السنواتمليارات  أنتِّ وريثةعامل الطبيعة والثقافة وثرائهما. 

وميكنكِّ االستمتاع بنعمة اللطف  -القدرة على اإلعجاب واحلب واالحرتام واملساعدة وإظهار الرفق والشفقة-حس التعاطف لقد ُوهبتِّ 
 املتبادل بني األصدقاء وأفراد األسرة والزمالء.

ما تتوقعينه أو تريدينه منح اآلخرين تقع مسؤولية فإن على عاتقك ، وحدكأايًّ من هذا ال خيصكِّ  خيربكِّ أبن العقلوألن  
تعزيز رفاهة الكائنات احلسَّاسة األخرى عرب حتسني مستوى احلياة والصحة واملعرفة واحلرية والوفرة واألمن واجلمال إذ ميكنكِّ لنفسك، 
أن حنق ِّق تقدًما يف فإن  إبمكاننا أننا عندما نتعاطف بعضنا مع بعض ونطب ِّق براعتنا يف تطوير احلالة البشرية،  يرينا يخالتار إن  والسالم. 

 هذا اجملال، وميكنكِّ املساعدة يف مواصلة ذلك التقدم.

حتلى ابجلرأة لإلجابة عن سؤاهلا لو ال يُعد تفسري معىن احلياة من املهام الوظيفية املعتادة ألساتذة العلوم املعرفية، ومل أُكن أل 
هلا الشخصية املشكوك يف قيمتها. ولكنين عرفُت أنين كنُت أوجه كانت اإلجابة تعتمد على معرفيت الفنية املتخصصة أو على حكميت 

 ي: ُمُثل التنوير.جمموعة االعتقادات والقيم اليت تشكَّلت منذ أكثر من قرنني واليت تتصل ابلواقع اآلن أكثر من أي وقٍت مضى، وه

تعزيز ازدهار البشر واضًحا ومبتذاًل وقدميًا، ولكنين لوالتعاطف  العقل تسخريقد يبدو املبدأ التنويري القائم على أن إبمكاننا  
إىل دفاٍع  -قدموالعلم والنزعة اإلنسانية والت العقلأي -ألَّفت هذا الكتاب ألنين أدركت أنه ليس كذلك يف احلقيقة، إذ حتتاج ُمُثل التنوير 



الذين سيعيشون أكثر من مثانية عقود، واألسواق اليت  األطفالنَِّعمها مثل: نسل ِّم بوجود  فنحن ،خملٍص اآلن أكثر من أي وقٍت مضى
تقضي على اليت وأقراص الدواء إبشارٍة أخرى منها، يغمرها الطعام، واملياه النظيفة اليت تتدفق إبشارٍة من أصابعنا، والنفاايت اليت ُتتفي 

ومنتقدي أي عدوى مؤملة تصيبنا، وأبنائنا الذين مل تُعد احلكومات ترسلهم إىل احلروب، وبناتنا الاليت ميكنهن السري يف الشوارع أبماٍن، 
، وكل معارف العامل وثقافاته موجودة يف جيبك. ولكن هذه مجيًعا إجنازات اإلنسان، للقتليتعرضون للسجن أو أصحاب السلطة الذين ال 

 وليست حقوقًا كونية مكتسبة ابلوالدة. يشك ِّل كلٌّ من احلرب والندرة واألمراض واجلهل واألخطار الفتاكة جزًءا طبيعيًّا من الوجود يف
. نعرف أن دول العامل قد تعود إىل تلك الظروف -بل ويف واقع سكان املناطق األقل حظًّا من العامل-ذاكرة العديد من قرَّاء هذا الكتاب 

 بدائية بسهولة، لذا نتجاهل إجنازات التنوير على مسؤوليتنا اخلاصة.ال

الشابة، تذكرت يف مواقٍف عدة احلاجة إىل إعادة توضيح مبادئ التنوير )الذي يُطلق عليه تلك سؤال يف السنوات اليت تلت  
ت األسئلة الشبيهة بسؤاهلا واليت تصلين يف صندوق الوارد أيًضا النزعة اإلنسانية واجملتمع املفتوح والليربالية العاملية أو الكالسيكية(. ليس

عزيزي األستاذ بينكر، ما نصيحتك لشخٍص أخذ األفكار املذكورة يف كتبك والعلم على حممٍل »هي فقط ما يذك ِّرين بذلك، )مثال: 
، وإمنا يذكرين «(وتسكن الزمكان؟ حريف وأصبح يرى نفسه جمموعة ذرات؟ أو آلة ذات مدى حمدود من الذكاء انبثقت من جينات أاننية

متشائمني وهتكميني من به أيًضا أن نسيان مدى التقدم البشري قد يؤدي إىل أعراٍض أسوأ من الفزع الوجودي، فيمكن أن جيعل الناس 
ههم حنو بدائل املؤسسات القائمة على مبادئ التنوير واليت تكفل هذا التطوير مثل الدميقراطية الليربالية ومنظمات التعاون الدو  يل، ويوج ِّ

 رجعية.

أخرى من الطبيعة البشرية، مثل: الوالء للقبيلة، واإلذعان  بَ عقل البشري، ولكنها يف صراٍع دائم مع جوانإنَّ ُمُثل التنوير نتاٌج لل 
دي والعشرين ظهور حركات شهد العقد الثاين من القرن احلالقد احملن واملصائب. للُسلطة، والتفكري السحري، ولوم مرتكيب الشرور على 
جهنمية، وأنه ال ميكن أن يقاوم هذه الفصائل سوى قائد قوي يعيد  «ديستوبيا»سياسية تدَّعي أن هناك فصائل خبيثة حتيل بلداهنا إىل 

مؤسسات  تشري إىل أنو كثرٍي من أعىت معارضيها، حثت على هذه احلركات رواية تشيع بني  «. عظيًما مرة أخرى»هيكلة البلد ليجعله 
وأن كل جوانب احلياة يف أزمة متفاقمة، فالطرفان متفقان اتفاقًا مرعًبا على أن حتطيم هذه املؤسسات سيجعل العامل  ،احلداثة قد فشلت

ويصعب العثور على رؤية إجيابية ترى مشكالت العامل على خلفية التقدم الذي تسعى إىل اإلضافة إليه عرب حل تلك مكااًن أفضل. 
 .بدورها أيًضا املشكالت

فك ِّر فيما شخَّص به شرياز ماهر، احمللل فمل تُكن واثًقا بعد من حاجة ُمُثل النزعة اإلنسانية التنويرية إىل دفاٍع مستميت، إذا  
غري »فنحن كما يقول: « الغرب خيجل من قيمه، وال يدافع علًنا عن الليربالية الكالسيكية»للحركات اإلسالمية الراديكالية، مشكلتنا: 

وهو «. مغٍر للغاية»، ولديها يقني «تعرف ما ترمز إليه ابلتحديد»قارن بني هذا وبني الدولة اإلسالمية، اليت «. واثقني منها، فهي تُربكنا
 يعرف ما يتحدث عنه، مبا أنه كان من قبل قائًدا إقليميًّا جملموعة جهادية ُتدعى حزب التحرير.

                                                           
 المترجم - اليوتوبيا أو الفاضلة المدينة مقابل وهي الفاسدة، المدينة أي 



أصعب اختباراهتا، عربَّ االقتصادي فريدريش اجتيازها  وقٍت طويل من ، أي ليس بعد1960وبتأمل املثل الليربالية يف عام  
ال بد إًذا من إعادة صياغتها بلغٍة األجيال فللحقائق القدمية أن حتتفظ مبكاهنا يف عقل اإلنسان،  إذا أريدَ »هايك عن مالحظاته قائاًل: 

لتعبريات، قد يبطل مع االستخدام ويتوقف عن التعبري عن معىن حمدد. رمبا تظل الالحقة ومفاهيمها. فما قد يكون يف حلظٍة ما أقوى ا
ن الكلمات مل تُعد تنقل نفس القناعات، حىت وإن كانت تشري إىل مشكالٍت ما تزال ن  األفكار األساسية صاحلة يف كل وقت، ولك

 «.قائمة

سأعرض يف البداية  ،لغٍة القرن احلادي والعشرين ومفاهيمههذا الكتاب هو حماوليت إلعادة صياغة وتوضيح ُمُثل التنوير بإن   
العلوم احلديثة؛ من حنن ومن أين جئنا وما التحدايت املاثلة أمامنا وكيف ميكننا التغلب عليها. إطارًا لفهم احلالة البشرية استناًدا إىل 

ُثل ابلطريقة املمي ِّزة للقرن احلاد
ُ
ي والعشرين: البياانت! تكشف هذه النظرة املستندة إىل األدلة وأخص ِّص أغلب الكتاب للدفاع عن تلك امل

، فالتنوير جنح ابلفعل! بل رمبا هو أعظم قصة حدثت واندرًا ما تُروى. وألن التغين ِّ هبذا أمل ساذجملشروع التنوير عن أنه مل يُكن جمرد 
ُثل،والعلم والنزعة اإلنسان كالعقلالنصر اندر، يندر أيًضا تقدير قيمة ُمثُله  

ُ
فإن  املثقفني واملفكرين  ية. وبداًل من اإلمجاع على هذه امل

أرى أنَّ ُمُثل التنوير محاسية وملهمة ونبيلة، بل وحىت سبب كاٍف للحياة، إذا إنين اليوم بال مباالة وتشكُّك وأحيااًن ابحتقار. يعاملوهنا 
 قدَّرانها حق قدرها.

  



 الفصل األول

أ على الفهم  !تجرَّ

خروج اإلنسان من »عبارة عن حتت هذا العنوان، أجاب إميانويل كانط أبنه  1784نوير؟ يف مقال منشور يف عام ما هو الت
أعلن كانط أن شعار . «السلطة الدينية أو السياسيةوقواعد دوغما »ل« يف كسٍل وُجنب»وخضوعه « قصوره الذي جلبه على نفسه

ال ميكن أن تُعقد يف أحد العصور معاهدة متنع »سي هو حرية الفكر والتعبري. وقال: وأن مطلبه األسا« !جترَّأ على الفهم»التنوير هو 
، إذ ستكون هذه جرمية يف حق الطبيعة البشرية، اليت يكمن أبناء العصور الالحقة من توسيع بصريهتم وزايدة معرفتهم وتصحيح أخطائهم

 «.مصريها ابألحرى يف هذا التقدُّم

بداية »قرن احلادي والعشرين عن الفكرة ذاهتا يف دفاع الفيزايئي ديفيد دويتش عن التنوير يف كتاب جند تعبريًا ينتمي إىل ال 
 يقول دويتش إننا إذا جرؤان على الفهم، يصبح التقدم ممكًنا يف كل اجملاالت العلمية والسياسية واألخالقية:«. الالهناية

سببُها نقُص المعرفة...المشكالت  -كل الشرور–خفاقات التفاؤل )بالمعني الذي سُقته( هو نظريٌة ترى أن كل اإل

م بعُض المشكالت بالصعوبة، لكن من  حتمية الحدوث؛ ألن معرفتنا ستكون دوًما أبعد ما يكون عن الكمال. تتاسِّ
 الخطأ أْن نخلط بين هذه وبين تلك التي لن تُحلا على األرجح. المشكالت قابلة للحل، وكلُّ شّرٍ بمنزلة مشكلةٍ 

ها. الحضارة المتفائلة منفتحة ال تخشى االبتكار، وتقوم على تقاليد النقد. إن مؤسساتها تُطّوُِّر من نفسها  يمكن حلُّ
 دائًما، وأهم معرفٍة تمّثِّلها هي معرفُة كيفيةِّ الكشف عن األخطاء واستبعادها.

حُتدد بدايتها وهنايتها مبراسٍم مثل األوملبياد مثاًل، ومل مل  ما هو التنوير؟ ال توجد إجابة رمسية، ألن احلقبة املذكورة يف مقالة كانط 
كان يف الثلثني األخريين من القرن الثامن عشر، رغم أنه انبثق عن الثورة مبادئها يف قَسٍم أو عقيدة. من املتفق عليه أن التنوير  يُنص على 

الكالسيكية يف النصف األول من القرن التاسع عشر. التمس مفك ِّرو العلمية وعصر العقل يف القرن السابع عشر وامتد حىت أوج الليربالية 
، مدفوعني بتحدي العلم واالستكشاف للحكمة السائدة، وواعني بسفك الدماء الناتج عن «حالة البشريةلل»عصر التنوير فهًما جديًدا 

فرة من األفكار، وكان بعضها متناقًضا، و قبة هذه احليف كانت   وشجعتهم على ذلك سهولة حركة األفكار واألفراد.احلروب الدينية، 
 والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدم. العقلولكن تربطها أربعة موضوعات هي 

غري قابل للتفاوض. مبجرد أن تبدأ مبناقشة سؤال "ما الذي جيب أن حنيا من أجله؟" )أو أي سؤال  فالعقل، العقلعلى رأسها  
عقالنية أو مربرة أو صحيحة ومن مث جيب أن يصدقها اآلخرون أيًضا، تكون قد ألزمت  -ما كانتمه-آخر(، طاملا أصررَت أن إجابتك 

إذا كان هناك ما جيمع بني مفك ِّري التنوير، فهو اإلصرار على أننا ، وبوضع معتقداتك حمل احملاسبة وفق معايري موضوعية. ابلعقلنفسك 
صانعي األوهام مثل اإلميان أو الدوغما أو الوحي أو السلطة أو الفتنة أو ننتكص إىل يف فهم عاملنا بكل طاقتنا، وال  العقلنطبق معيار 

 التصوف أو التنجيم أو الرؤى أو احلدس أو التحليل التأويلي للنصوص املقدسة.

هر وأظ ،ما دفع معظم مفك ِّري عصر التنوير إىل رفض اإلميان إبله ذي صفاٍت بشرية مهتم بشؤون اإلنسانكان العقل هو  
الكتب املقدسة بشري أكثر من الالزم، وأن الظواهر  مؤلفي أسلوب استخدام العقل أن القصص املأثورة عن املعجزات مثار شك، وأن

ًها الطبيعية حتدث دون اعتباٍر لرفاهة البشر، وأن خمتلف الثقافات تؤمن آبهلة متعارضة وتنايف بعضها بعًضا، ليس أحدها دواًن عن غريه منز 



رغم كل ذلك، مل يُكن كل «(. تصوروه بثالثة أضالعلو كان للمثلثات إله، ل»كتب مونتسكيو: مثلما  ) ،ون نتاج اخليالعن أن يك
)وهؤالء خيتلفون عن املؤمنني ابأللوهية واألداين(، أي كانوا يعتقدون أن هللا قد  امفك ِّري عصر التنوير ملحدين، بل كان بعضهم ربوبيًّ 

للتعبري عن « هللا»اليت كانت تستخدم كلمة ابلواحدية، مؤمنني له ابلسري وفًقا لقوانني الطبيعة، وكان بعضهم  خلق الكون مث ابتعد ومسح
 قوانني الطبيعة، ولكن جلأت قلة منهم إىل إله الكتب املقدسة الذي يضع التشريعات وحيقق املعجزات ويتخذ له ولًدا.

من جانب، واالدعاء غري املعقول أن البشر كائنات فاعلة  العقلالستخدام خيلط كثرٌي من الكتاب اليوم بني أتييد التنوير  
يث عقالنية متاًما. هذا اخللط أبعد ما يكون عن الواقع التارخيي، فاملفك ِّرون مثل كانط وابروخ سبينوزا وتوماس هوبز وديفيد هيوم وآدم مس

ا الال عقالنية، وأصروا أننا ال ميكن أن نتغلب على مصادر محاقتنا كانوا علماء نفس فضوليني للعلم وواعني متاًما بنواقصنا وعواطفن
 ضروري بصورٍة خاصة ألن عادات تفكريان الشائعة ليست منطقية. العقلابنتقادها وحتديها. فتعمُّد استخدام الشائعة إال 

ثورة العلمية ثوريًة بطريقة يصعب علينا كانت المن أجل فهم العامل.   العقل، أي تنقيح يقودان ذلك إىل املثال الثاين، وهو العلم 
فهم الرجل اإلجنليزي ستوى عادية يف نظر معظمنا. يذك ِّران املؤر ِّخ ديفيد ووتون مباآلن أصبحت اكتشافاهتا إذ اليوم فهمها وتقديرها، 

 كما يلي:  1600املتعل ِّم يف عشية الثورة يف عام 

رغم عدم المستذئبين، غرق السفن في البحر...ويؤمن بيؤمن بأن الساحرات يمكنهن استحضار العواصف التي ت

لت رجال أوديسيوس  وجود أّيٍ منهم في إنجلترا، فهو يعرف أنهم موجودون في بلجيكا...ويؤمن أن كيركي حوا

إلى خنازير فعاًل. يؤمن أن الفئران تتولد عشوائيًّا في أكوام القش، ويؤمن بالسحرة المعاصرين...ورأى قرن 
 في حين لم يَر وحيد القرن نفسه. وحيد القرن،

دهان إذا ُوضع على خنجر كان قد أحدث جرًحا، يؤمن بأن جثة القتيل تنزف في حضور القاتل، ويؤمن بوجود 

فسيُشفى هذا الُجرح. ويؤمن بأن شكل النبات أو لونه أو ملمسه يشيران إلى كيفية عمله عالًجا لبعض األمراض 
م الطبيعة كي يفّسِّ  رها اإلنسان. ويؤمن أنه من الممكن تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب، إال أنه ألن هللا صما

الخواء، ويؤمن بأن قوس قزح عالمة من هللا يشك في أن يعرف أحٌد كيف يفعل ذلك. ويؤمن بأن الطبيعة تمقت 

ره ا تفسيًرا صحيًحا، ويؤمن وأن المذنابات تنذر بالشر. إنه يؤمن بأن األحالم تتنبأ بالمستقبل إذا عرفنا كيف نفّسِّ
 بالطبع بأنا األرض ثابتة والشمس والنجوم تدور حول األرض مرة كل أربعة وعشرين ساعة.

فحسب،  بعد مرور قرٍن وثُلث القرن، مل يُعد َسَلف هذا الرجل اإلجنليزي املتعل ِّم يصدق أايًّ من هذه األمور، فلم يُكن هذا هرواًب من اجلهل
أسهم االعتقاد بتحكُّم قوة خارجية يف احلياة اليومية »يشري عامل االجتماع روبرت سكوت أنَّه يف العصور الوسطى بل من الرعب أيًضا. 

 ، فقال:«امجاعيً  يشبه ارتياابً  حبدوث ما

كانت العواصف الممطرة والرعد والبرق وهباات الريح وكسوف الشمس وخسوف القمر وموجات البرد والحر 

عفاريت » تنتيجًة لذلك، سكنو ،زل تُعد عالمات وإشارات على سخط هللا على اإلنسانفترات الجفاف والزالو

أصبح البحر ميدان إبليس، والغابات مسكونة بوحوش الفرائس والغيالن ف ،كل ميادين الحياة« الخوف
التي تنبئ  والساحرات والشياطين، واللصوص والسفاحين الحقيقيين...وبعد انسدال الظالم امتأل العالم بالُنُذر

 باألخطار من كل نوعٍ، مثل: المذنابات والنيازك والُشهُب وخسوف القمر وعواء الحيوانات البرية.

التشكُّك وقابلية اخلطأ -اهلروب من اجلهل واخلرافة ملفك ِّري عصر التنوير مدى خطأ حكمتنا السائدة، وكيف أن الطرق العلمية أوضح 
 لكيفية الوصول إىل املعرفة املوثوقة.مناذج هي  -والنقاش املفتوح واالختبار التجرييب



بني مفك ِّري التنوير الذين اختلفوا موضوًعا ربط « علم خاص ابإلنسان»تشمل تلك املعرفة فهم أنفسنا، فكانت احلاجة إىل  
داملبري وجان جاك روسو يف أموٍر أخرى كثرية، ومنهم مونتسكيو وهيوم ومسيث وكانط ونيكوال ماركيز كوندورسيه ودنيس ديدرو وجان 

جعلهم اعتقادهم أبن هناك شيًئا امسه الطبيعة البشرية، ميكن دراسته دراسة علمية، أول املمارسني لعلوٍم مل يُطلق وجيامباتيستا فيكو. 
ت املادية عاطفة واألمراض النفسية من حيث اآللياكانوا علماء أعصاب معرفيني حاولوا تفسري الفكر والعليها اسم سوى بعد قرون.  

كانوا علماء نفس «. املغروسة فينا»لعمل املخ، وكانوا علماء نفس تطوري حاولوا متييز احلياة يف احلالة الطبيعية وحتديد الغرائز احليوانية 
منا، ونواقص قصر النظر اليت تفسد أفضل خططنا. و  دان، والعواطف األاننية اليت تقس ِّ كانوا علماء كتبوا عن املشاعر األخالقية اليت توح ِّ

ات أنثروبولوجيا نقَّبوا يف حكاايت املسافرين واملستكشفني عن أي بياانت عن العموميات البشرية وتنوع التقاليد واألعراف بني خمتلف ثقاف
 العامل.

جًة ماسة إىل رأى مفك ِّرو عصر العقل والتنوير حاتنقلنا فكرة الطبيعة البشرية العاملية إىل موضوٍع اثلث هو النزعة اإلنسانية.  
ردة أساٍس علماين لألخالقية، ألهنم كانوا مطاردين بذكرى اترخيية لقروٍن من املذابح الدينية، مثل: احلروب الصليبية وحماكم التفتيش ومطا

الرجال والنساء  وضعوا ذلك األساس مبا نسميه اآلن النزعة اإلنسانية، اليت تفض ِّل رفاهة األفراد منالساحرات واحلروب الدينية يف أورواب. 
، أي اليت حتس ابملتعة واألمل والرضا والكرب، احلسَّاسةالكائنات فاألفراد ُهم واألطفال على جمد القبيلة أو العرق أو األمة أو الدين. 

كرب عدٍد من السعادة القصوى أل توفريبني البشر على املعاانة واالزدهار، سواء كانت يف إطار  القدرة العامليةكانت وليست اجملموعات.  
 .كما قالوا  الناس أو يف إطار إلزاٍم قطعي مبعاملة الناس بوصفهم غاايت بداًل من وسائل، هي ما استدعت اهتمامنا األخالقي

بنا حِّ   تنا الطبيعة البشرية لتلبية النداء، ألننا ُوهِّ عليه أيًضا اإلحسان والشفقة  ن، الذي يطلقو التعاطفس وحلسن احلظ، أعدَّ
ابلنظر إىل أننا مزودون ابلقدرة على التعاطف مع اآلخرين، ال ميكن ألي شيء أن مينع دائرة التعاطف من التوسع من األسرة  واملواساة.

ه ال ميكن أن يوجد يف أنفسنا أو يف أيٍ  من اجملموعات اليت ننتمي عندما حيثنا العقل على إدراك أنوالقبيلة لتشمل كل البشرية، وخاصًة 
 ابالستحقاق، فنحن مرغمون على العاملية: أي قبول كوننا مواطنني يف هذا العامل. إليها شيء متفرد

دفع اإلحساس اإلنساين مفك ِّري التنوير إىل إدانة العنف الديين، إضافًة إىل األفعال الوحشية العلمانية يف عصرهم، ومنها:  
ت واالعتداء على أراضي الغري للصيد، والعقوابت السادية مثل العبودية، والطغيان، واإلعدام بسبب جناايت اتفهة مثل سرقة املعروضا

التكسري ابلعجلة واحلرق حيًّا. يُطلق على التنوير أحيااًن الثورة اإلنسانية ألنه أدى إىل القضاء على اجللد والبرت واخلوزقة ونزع األحشاء و 
 املمارسات الوحشية اليت كانت شائعة بني خمتلف احلضارات لعدة ألفيات.

إذا مل يُكن القضاء على العبودية والعقوابت القاسية تقدًُّما، فال ميكن أن يُعد أي شيء آخر كذلك، وهو ما يصل بنا إىل  
 دِّث البشرية تقدُّما فكرايًّ املثال الرابع من ُمثُل التنوير. مع تطوُّر فهمنا للعامل بفعل العلم، وتوسُّع دائرة تعاطفنا بفعل العقل والعاملية، قد حتُ 

 وال أن حتاول إعادة الزمن للوراء وصواًل إىل عصٍر ذهيب ضائع.وأخالقيًّا. ليس عليها أن تذعن ملآسي احلاضر وال عقالنيته، 



والقوانني واجلدلية  الروحانية واإلميان الرومانسي يف القرن التاسع عشر ابلقوىاخللط بني اإلميان التنويري ابلتقدم ال ينبغي  
ا اليوتوبي حنووالقوى التطورية اليت تدفع البشرية يف اجتاٍه صاعد « عصور اإلنسان»الروحاين الصويف واألقدار ووالكشف والصراعات 

، عادايًّ ، فإن هذا اإلميان ابلتقدم كان «زايدة معرفتهم وتصحيح أخطائهم...»: اليت ذكرانها )املدينة الفاضلة(. وكما تشري عبارة كانط
ا وآدابنا، وفكَّران يف طرٍق لتحسينها، وجرَّبناها، وأبقينا منها على ما جيعل نإذا تتبعنا مسار قوانينعة اإلنسانية. كان خليطًا من العقل والنز و 

من خالل دورة النظرية والتجربة، ويوض ِّح فالعلم نفسه يتحرك ببطٍء إىل األمام الناس أفضل، ميكننا أن جنعل العامل مكااًن أفضل ابلتدريج. 
 ، واملتداخل مع بعض االنتكاسات والنقض الداخلي، مدى إمكانية التقدُّم.تطوره املتواصل

أصحاب اخلربة الفنية ملالءمة اجملتمع  تصميمكما ال جيب اخللط بني مثال التقدم من جانب، واحلركة من أجل إعادة  
أنكرت سكوت احلداثة السلطوية الفائقة.  يمسج)التكنوقراط( واملخط ِّطني يف القرن العشرين، وهو ما أطلق عليه خبري العلوم السياسية 

صمَّم احلداثيون مشروعات هذه احلركة وجود الطبيعة البشرية، ابحتياجاهتا الفوضوية إىل اجلمال والطبيعة والتقاليد واحلميمية االجتماعية. 
ات مفتوحة والعمارة الوحشية أو اخلام، للتجديد احلضري تستبدل ابألحياء النابضة ابحلياة طرقًا سريعة ومباين متعددة الطوابق وساح

رغم ربط «. البشرية ستولد من جديد، وحتيا ضمن عالقٍة متناسقة ابلُكل»كانت نظريتهم أنَّ: وكأهنا لوحات بيضاء فارغة دون اتريخ.  
ًما.، إالَّ أنَّ استخدامها كان مثريًا للسخرية، فالتقدُّم الذي ال تالتقدُّمهذه التطويرات أحيااًن بكلمة  هه النزعة اإلنسانية ليس تقدُّ  وج ِّ

من صنع البشر اليت فاألنظمة  ،أيمل التنوير أن يرك ِّز التقدُّم على املؤسسات البشرية بداًل من حماولة تشكيل الطبيعة البشرية 
 حوال البشر.تسخري العقل يف حتسني أمثل احلكومات والقوانني واألسواق واملدارس واهليئات الدولية هي اهلدف الطبيعي ل

 ضمن منظومة التفكري هذه، ال تُعد احلكومة مرسوًما إهليًّا ابحلكم وال مرادفًا للمجتمع، وال جتسيًدا للروح األممية وال الدينية وال 
م عن األفعال العرقية. إهنا اخرتاع بشري، متفق عليه ضمنيًّا يف عقٍد اجتماعي، مصمَّم لتعزيز رفاهة املواطنني عرب تنسيق سلوكياهتم وصرفه

فكما قال أشهر نواتج التنوير، إعالن االستقالل األمريكي: األاننية اليت قد تكون مغرية لكل األفراد ولكنها ترتك فيهم مجيًعا أثرًا سلبيًّا. 
دلة من موافقة احلق يف احلياة واحلرية والسعي وراء حتقيق السعادة، تؤسَّس احلكومات بني الناس، وتستمد سلطاهتا العا من أجل كفالة

 احملكومني.

للوالايت  املؤسسنيفكَّر ُكتَّاب مثل مونتسكيو وتشيزاري بيكاراي واآلابء اقد توزيع العقوابت، و من بني سلطات احلكومة  
الكونية، وإمنا فقالوا إنَّ العقوبة اجلنائية ليست تفويًضا بتطبيق العدالة  ،املتحدة من جديٍد يف الرخصة املمنوحة للحكومة إبيذاء مواطنيها

أنَّ فكرة فالسبب وراء  .تردعهاعن ارتكاب األفعال املعادية للمجتمع دون أن تتسبَّب يف معاانٍة أكثر مما حتفيزية تُثين هي جزء من بنيٍة 
ٍة صغرية معادلة ميزاٍن روحاين للعدل، وإمنا ضمان توقُّف املذنب عند ارتكاب جرمياجلزاء ال بد أن يكون من جنس العمل مثاًل ليس 

أم ال، أكثر فعالية يف ردع األذى من « مستحقة»ليست العقوابت القاسية، سواء كانت وعدم جتاوزها الرتكاب جرمية أكثر إيذاًء. 
 العقوابت املتوسطة الثابتة، وهي تقلل حساسية املتفرجني وتزيد وحشية اجملتمع الذي يطب ِّقها.



ء، ومل ينطلق من كيفية توزيع الثروة وإمنا من السؤال عن كيفية وجود الثروة من شهد التنوير أيًضا أول حتليل عقالين للرخا 
عل األساس. أشار مسيث، مضيًفا إىل التأثريات الفرنسية واهلولندية واالسكتلندية، إىل أن الوفرة من األغراض املفيدة ال ميكن أن توجد بف

املتخصصني، يتعلَّم كلٌّ منهم كيفية فعل شيٍء ما أبكرب قدٍر ممكن من  سحٍر يقوم به مزارع أو حريف منعزل، بل تقوم على شبكة من
قدَّم مسيث مثااًل شهريًا حسب فيه أنَّ صانع الداببيس الذي يعمل منفرًدا الكفاءة، وجيمعون ويتبادلون مثار براعتهم ومهارهتم وعملهم. 

رجل يسحب السلك، وآخر يسو ِّيه ويقو ِّمه، واثلٌث » يوجد فيها قد يصنع دبوًسا واحًدا حبٍد أقصى يف اليوم، يف حني أنَّه يف ورشةٍ 
 ، قد يُنتج كل منهم مخسة آالف قطعة تقريًبا.«ه، وخامٌس يشحذه من األعلى كي تُثبَّت رأسهيقطعه، ورابٌع يسنَّ 

ادي شكل تتيح للمتخصصني تبادل سلعهم وخدماهتم، وشرح مسيث أنَّ النشاط االقتصال ينجح التخصص سوى يف سوٍق  
ينفع الناس على شيء أكثر قيمة لديه من الشيء الذي يتنازل عنه.  امن أشكال التعاون املتبادل املفيد للطرفني، إذا حيصل كٌل منهم

إننا ال نتوقع حصولنا على العشاء بفضل إحسان »بعضهم بعًضا عرب نفع أنفسهم أيًضا من خالل املقايضة الطوعية، فكما كتب مسيث: 
مل «. صانع اخلمر أو اخلباز، وإمنا بفضل مراعاة كلٍ  منهم مصلحته اخلاصة، فنحن ال خناطب إنسانيتهم وإمنا حبهم لذواهتم اجلزار أو

رينه كان أحد أحرص إيقصد مسيث أنَّ الناس أاننيون ال يعرفون الرمحة، وال أن عليهم أن يكونوا كذلك، إذ  التاريخ على تعاطف  مفس ِّ
 ميكن أن يؤدي ميل الناس إىل االعتناء أبسرهم وأبنفسهم إىل اخلري للجميع. ه يف ميدان األسواق،د فقط أنَّ البشر، وإمنا كان يقص

فالتبادل قد جيعل جمتمًعا أبكمله أثرى، وألطف أيًضا، ألن شراء األغراض من السوق العاملة أرخص من سرقتها، وبعض الناس  
لو حارب الرتزيُّ »أموات )إذ كما قال االقتصادي لودفيج فون ميزس بعد بضعة قروٍن: تكون قيمتهم وُهم أحياء أعلى من قيمتهم وُهم 

أيَّد كثرٌي من مفك ِّري التنوير مبن فيهم مونتسكيو وكانط وفولتري وديدرو وشارل «(. اخلبَّاَز، فسيضطر بعد ذلك إىل صنع خبزه بنفسه
صمَّم اآلابء املؤسسون للوالايت املتحدة األمريكية  ،وقدرة الناعمةالتجاأي  doux commerceإيرينيه رئيس دير سان بيري منوذج 

 مؤسسات الوطن الشاب مبا ينمي هذا النموذج. -ماديسون، وابألخص ألكساندر هاملتون وجيمسجورج واشنطن -

ه كان من الطبيعي أن يصل بنا هذا إىل مثال آخر من ُمُثل التنوير وهو السالم. كانت احلرب شائعة جدًّا يف التاريخ لدرجة أن 
 احلرب إىل يُنظر يُعد مل ولكن. ايناملسي العصريُنظر إليها بوصفها جزءًا دائًما من احلالة البشرية وأن نظن أن السالم لن أييت سوى يف 

 منها احلد بجي عملية مشكلةك وإمنا هبا، واالحتفاء الفوز جيب جميدة مسابقة وال واستهجانه، حتمُّله جيب إهلي عقاب كأهنا اآلن
 إضافةً  الدولية، ابلتجارة فأوصى، احلروب إىل بالدهم جر من القادة متنع إجراءات "الدائم السالم" كتابه يف كانط وضع .ما يوًما وحلها

 الشؤون يف والتدخل للغزو مضادة وأعراف املتبادلة، والشفافية -الدميقراطيات اآلن عليه نطلق ما أي- التمثيلية اجلمهورايت إىل
 .بينها النزاعات يف يفصل للدول واحتاد واهلجرة، السفر وحرية الداخلية،

 عصرهم رجال كانوا التنوير فمفك ِّرو التنوير، لتقديس كتاابً   يسل فإن هذا والفالسفة، واملشر ِّعني املؤسسني اآلابء بصرية رغم 
 مالًكا وبعضهم ،للسامية معادايً  وبعضهم ،اجلنس أساس ىعل ميي ِّز وبعضهم ،عنصرايًّ  بعضهم كان عشر، الثامن القرن يف أي ونساءه،

                                                           
  ًباالتحاد المسياني العصر ويتسم المسلمين، لدى المهدي شخصية يشبه وهو اليهودية، الديانة حسب العالم نهاية في هرتظ شخصية وهو المسيا، إلى نسبة 

 المترجم - والسالم والحب



 توصلوا كما احلمقاء األفكار من كثري إىل وتوصلوا تقريًبا،لنا  مفهومة غري تشغلهم كانت اليت املسائل فبعض .مبارزًا وبعضهم ،للعبيد
ا مبكرة مرحلةٍ  يف ُولدوا ابختصار مفهُ  ة،العبقري األفكار من كثريٍ  إىل  احلديث فهمنا أساس أحجار بعض معرفة من نعهمم مما ،جدًّ

 .للواقع

د كنت إذا كان هؤالء انفسم ليصبحوا اول من يقر ابلتايل:   شخصيات وليس األفكار سالمة هو يهمك فما العقل، متج ِّ
 احلامسة األفكار بعض حند ِّد أن التنوير مفك ِّري من يقلل ال. فشيء كل معرفة ادعاء ميكنك فال ابلتقدُّم، ملتزًما كنت وإذا املفك ِّرين،

 .واملعلومات والتطور اإلنرتوبيا رأيي يف هي األفكار وتلك يعرفوها، مل حني يف حنن نعرفها اليت

  



 الفصل الثاني:

 اإلنتروبيا والتطور والمعلومات

 بشكله وعرَّفه عشر التاسع لقرنا فيزايء من ظهر الذي الفوضى، أو اإلنرتوبيا مفهوم هو البشرية احلالة فهم يف األول األساس إن حجر
بولتزمان. ينص القانون الثاين للديناميكا احلرارية على أن اإلنرتوبيا ال تقل مطلًقا يف نظاٍم معزول )أي نظام يتفاعل  لودفيج الفيزايئي احلايل

ر املطلق(. تقل بنية األنظمة مع بيئته(. )ينص القانون األول على حفظ الطاقة، وينص الثالث على استحالة الوصول إىل درجة الصف
 املغلقة ونظامها وقدرهتا على حتقيق نتائج مفيدة ومهمة، حىت تعود إىل التوازن الرمادي احملايد الفاتر الرتيب وحتافظ عليه.

احلرارة  أشار القانون الثاين يف صيغته األصلية إىل عملية التبدد احلتمي للطاقة الصاحلة لالستخدام على هيئة فـَْرٍق يف درجات 
ال ميكنك نقل »بني جسمني مع تدفق احلرارة من اجلسم األدفأ إىل اجلسم األبرد. )فكما فسَّر فريق فالندرز وسوان يف إحدى أغانيه: 

ع فوق صفيٍح ساخن متصل «(. احلرارة من األبرد إىل األدفأ، حاول إذا أردت ولكن األفضل أال تفعل فكوب القهوة سيربد إالَّ إذا ُوضِّ
هرابء. عندما ينفد الفحم الذي يشغ ِّل احملرك البخاري، لن يستطيع البخار البارد على أحد جانيب املكبس حتريكه ألن اهلواء والبخار ابلك

 الدافئ على اجلانب اآلخر يصدونه بنفس القوة.

الفرق يف درجات حرارة األجسام يف اجلزيئات املتحركة، وأن  الكامنة مبجرد فهم أن احلرارة ليست سائاًل خفيًّا وإمنا هي الطاقة
يتشكَّل من الفرق بني متوسط سرعات تلك اجلزيئات، تكوَّنت صيغة إحصائية أعم من مفهوم اإلنرتوبيا والقانون الثاين. ميكن وصف 

سمني يف االنتظام من حيث جمموعة حاالت النظام املختلفة اختالفات دقيقة )مثل األوضاع والسرعات احملتملة لكل اجلزيئات يف اجل
)مثل أن « عني الطائر»املثال األصلي الذي يتضمن احلرارة(. ومن بني كل هذه احلاالت، تشك ِّل تلك اليت جندها مفيدة من منظور 

يكون أحد اجلسمني أسخن من اآلخر، وهو ما ُيرتَجم إىل أن يكون متوسط سرعة اجلزيئات يف أحد اجلسمني أعلى من متوسط سرعتها 
صغريًا جدًّا من االحتماالت املمكنة، يف حني تشك ِّل كل احلاالت الفوضوية أو غري املفيدة )اليت ال تشمل فرقًا يف  يف اآلخر( جزءًا

درجات احلرارة، واليت يكون فيها متوسط السرعة يف اجلسمني واحًدا( األغلبية العظمى من االحتماالت. وبناًء عليه، فإنَّ أي اضطراب 
اًل عشوائيًّا يف أجزائه أو ضربة من اخلارج، سيدفع النظام إىل الفوضى أو العبث حسب قوانني االحتماالت، يف النظام، سواء كان تقلق

ليس ألن الطبيعة تسعى إىل الفوضى، وإمنا ألن الطرق إىل الفوضى أكثر كثريًا من الطرق إىل االنتظام. إذا ابتعدت مثاًل عن قلعٍة من 
التايل، ألن  الرايح واألمواج والنوارس واألطفال عندما يدفعون حب ات الرمال وحيركوهنا، فإن احتمالية  الرمال، فلن جتدها مكاهنا يف اليوم

أن يرت ِّبوها أبلف شكٍل ال يشبه القلعة أكرب من احتمالية أن يرت ِّبوها ببضعة أشكال تشبهها. سأشري غالًبا إىل الصيغة اإلحصائية من 
 «.قانون اإلنرتوبيا»ٍة خاصة على معادلة الفروق يف درجات احلرارة وإمنا أيًضا على تبدد االنتظام، بـ القانون الثاين، الذي ال ينطبق بصف

ما صلة اإلنرتوبيا ابلشؤون اإلنسانية؟ تعتمد احلياة والسعادة على جزٍء شديد الصغر من الرتتيبات املنتظمة للمادة من بني عدٍد 
عن جتمعات مستبعدة للجزيئات، وحتافظ على ذلك االنتظام مبساعدة احتماالت مستبعدة فلكي من االحتماالت. إنَّ أجسامنا عبارة 

راض كما أخرى، مثل: املواد الضئيلة اليت تغذ ِّينا، وبضع األدوات الضئيلة أبشكاهلا الضئيلة اليت ميكنها أن تكسوان أو أتوينا أو حتر ِّك األغ
ال نفع منها لنا أكثر كثريًا، لذا فعندما تتغري األحوال دون تدخل العامل البشري بتوجيه حنب. فرتتيبات املادة املوجودة على األرض واليت 



األمور » هذا التغيري، فإهنا، على األرجح، ستتغري  إىل األسوأ. وحنن نقر بقانون اإلنرتوبيا على نطاٍق واسع يف حياتنا اليومية مبقوالٍت مثل:
، وكما قال سام «كل مشكلة حيتمل أن حتدث، ستحدث»، و«احلياة مليئة ابخليبات»، و«االصدأ ال يتوقف أبدً »، و«بطبيعتها تنهار

 «.إبمكان أي محار أن يهد احلظرية، لكن  بناءها يتطلَّب جنَّارًا»ريبورن )املشر ِّع من والية تكساس(: 

ل هو أساس فهمنا للكون وملكاننا فيه. يقد ِّر العلماء أنَّ القانون الثاين أكرب من جمرد تفسري للمضايقات اليومية العادية، ب
 ما يلي: 1928كتب الفيزايئي آرثر إدينجتون يف عام 

أعتقد أنا القانون الذي ينص على أن اإلنتروبيا تزداد يحتل أعلى مكانة بين قوانين الطبيعة. إذا أشار أحد إلى أن 

أمر مؤسف لمعادالت ماكسويل إًذا، وإذا  نظريتك المفضالة عن الكون غير متفقة مع معادالت ماكسويل، فإّن هذا
د أن نظريتك تعارض القانون  د أنها تناقض المالحظات، فهؤالء التجريبيون يخطؤون أحياًنا. ولكن إذا ُوجِّ ُوجِّ

 الثاني للديناميكا الحرارية، فال أمل لك، ال يوجد أمامها سوى االنهيار في أعماق الخزي.

الثقافتان والثورة واملنشورة بعنوان  1959ي سنو يف حماضرة ريد الشهرية اليت ُعقدت عام علَّق العامل والروائي تشارلز بريس
 ، على ازدراء العلم بني الربيطانيني املثقَّفني يف عصره، قائاًل:العلمية

هم  حضرُت عدة مرات اجتماعات ألشخاص يُعَدون، بمقاييس الثقافة التقليدية، واسعي الثقافة، ويعبِّّرون عن شّكِّ

ي جهل العلماء. شعرت باالستفزاز مرة أو اثنتين وسألُت الذين معي كم منهم يستطيع وصف القانون الثاني ف
للديناميكا الحرارية، كان الرد بارًدا، وكان أيًضا سلبيًّا. ومع ذلك فإن سؤالي ليس أكثر من المكافئ العلمي 

 «هل قرأَت أحد أعمال شكسبير؟»لسؤال: 

، وعلى مقربة مين، وضع علماء «أربعة قوانني حتر ِّك الكون»أتكنز إىل القانون الثاين يف عنوان كتابه ويلمح الكيميائي بيرت 
 النفس التطوريون جون تويب وليدا كوزمايدس وكالرك ابريت إلحدى أوراقهم البحثية احلديثة عن أسس العلم املعين ابلذهن العنوان التايل:

 «.هو القانون األول لعلم النفس القانون الثاين للديناميكا احلرارية»

ما سر هيبة القانون الثاين؟ من وجهة نظر شاملة عليا، فإنه حيد ِّد مصري الكون والغرض النهائي من احلياة والذهن وسعي 
ن نكون أكثر اإلنسان: نشر الطاقة واملعرفة لصد تيار اإلنرتوبيا واالحتماء منها ابالنتظام النافع. أما من وجهة نظر أرضية، فيمكننا أ

 حتديًدا، ولكن قبل أن نصل إىل نقطٍة مألوفة، جيب أن أعرض أواًل فكرتني أتسيسيتني.

قد يبدو قانون اإلنرتوبيا للوهلة األوىل وكأنه ال يسمح سوى مباٍض حمبط ومستقبل كئيب. بدأ الكون حبالٍة من اإلنرتوبيا، 
مثل  -وسيواصل التبدد-فهوم، ومن هنا بدأ كل شيء يف التدهور، فتبدد الكون االنفجار العظيم، برتكيٍز هائل للطاقة على حنٍو غري م

م ثريٍد من اجلسيمات املنتشرة ابلتساوي واملتناثرة يف الفضاء. ليس الكون يف احلقيقة كما نراه طبًعا ثريًدا عدمي الشكل، وإمنا هو مفع
 هار النبااتت واحليواانت، مبا فيها حنن البشر.ابحلياة ابجملرات والكواكب واجلبال والسحب ورقاقات الثلج وازد

أحد أسباب امتالء الكون ابلكثري من األمور املثرية لالهتمام هو جمموعة من العمليات اليت ُتدعى التنظيم الذايت، وهي تسمح 
ا حنو اإلنرتوبيا، وميكن أن يكون بظهور مناطق منتظمة حماطة حبدوٍد. عندما تتدفق الطاقة إىل نظاٍم ما، ينشر النظام تلك الطاقة منزلقً 

متوازاًن يف شكٍل مجيل، مثل كرة أو حلزون أو شكل انفجار جنمي أو دوامة أو موجات متجعدة أو بلورة أو شكل هندسي متكرر. 



د تكون تقبُّاًل وتشري حقيقة أننا جند هذه األشكال مجيلة إىل أن اجلمال رمبا ال يكون يف عني الرائي فحسب، فاستجابة العقل اجلمالية ق
 لألمناط غري اإلنرتوبية اليت تنبع من الطبيعة.

آخر من االنتظام يف الطبيعة جيب تفسريه أيًضا، وهو ليس التناظر واإليقاع البديع يف العامل الفيزايئي، وإمنا  عٌ ولكن هناك نو 
باينة مشكَّلة ومرتبة على حنٍو مدهش كي تقوم التصميم الوظيفي يف عامل األحياء، فالكائنات احلية مكونة من أعضاء ذات أجزاء مت
 بوظائف للمحافظة على حياة الكائن )أي تواصل امتصاص الطاقة ملقاومة اإلنرتوبيا(.

املثال التوضيحي املعتاد على التصميم البيولوجي هو العني، ولكين سأوض ِّح نقطيت ابستخدام اثين األعضاء املفضَّلة لديَّ. 
طبلة مرنة هتتز استجابًة ألقل نفخة هواء، ورافعة عظمية تضخم قوة االهتزاز، ومكبس ينقل االهتزاز إىل السائل  حتتوي أذن اإلنسان على

املوجود يف نفٍق طويل )ملتف ليالئم جدار اجلمجمة(، وغشاء مستدق على طول النفق يفصل املوجات إىل نغماهتا املتوافقة، وجمموعة 
ليت تنحين إىل األمام واخللف بفعل الغشاء املهتز، وترسل قطارًا من النبضات الكهرابئية إىل املخ. من اخلالاي ذات الشعريات الصغرية ا

من املستحيل تفسري ترتيب هذه األغشية والعظام والسوائل والشعريات بتلك الطريقة املستبَعدة للغاية دون اإلشارة إىل أنَّ هذا الشكل 
دون متاثل بني اجلزء العلوي والسفلي، وال بني األمام - األذن اخلارجية املكسوة ابللحم يسمح للمخ بتسجيل الصوت بنمٍط معني. وحىت

مصمَّمة بطريقة تشك ِّل الصوت القادم على حنٍو يُعلِّم املخ مبصدر الصوت، سواء كان من أعلى  -واخللف، واجملعدة ابملرتفعات واألودية
 أم أسفل، من األمام أم اخللف.

مما يقودان لالستفسار مثل العني واألذن والقلب واملعدة،  تلقائياحافلة ابعضاء يصعب تنبؤ أن يكون تكوهنا إن  الكائنات احلية 
، كان من املنطقي اعتقاد أهنا من صنع إله مصم ِّم، 1859. قبل أن يقد ِّم تشارلز داروين وألفريد راسل واالس تفسريًا يف عام عن نشأهتا

ثريًا من مفك ِّري التنوير كانوا ربوبيني وليسوا ملحدين. نفى داروين وواالس ضرورة وجود مصم ِّم. عندما وهذا كما أظن هو السبب يف أنَّ ك
نتج عن عمليات التنظيم الذايت يف الفيزايء والكيمياء شكٌل من أشكال املادة ميكنه تكرار نفسه، أصبحت النسخ تنسخ نفسها، وتنسخ 

مطرد. تتنافس أنظمة التكرار على املادة كي تنتج ُنسًخا وعلى الطاقة كي حتر ِّك عملية التكرار. النسخ الثانية نفسها، وهكذا، يف انفجاٍر 
تقع بعض األخطاء، ورغم أن معظم هذه الطفرات تنتقص من املكر ِّر  -ويضمن قانون اإلنرتوبيا ذلك-مبا أن عملية النسخ ليست مثالية 

ا تصبح أكثر كفاءًة يف االستنساخ بضربٍة حظ عارضة، ويكتسح أسالفها املنافسة. مع تراكم )بفعل اإلنرتوبيا أيًضا(، إالَّ أنَّ إحداها رمب
ن االستقرار والتكرار على مر األجيال، يبدو نظام التكرار  وكأنَّه قد مت هندسته  -«الكائن»الذي نطلق عليه -أخطاء النسخ اليت حتس ِّ

 حافظ فقط على أخطاء النسخ اليت أدت إىل البقاء والتكاثر يف املاضي. وتصميمه بغرض البقاء والتكاثر يف املستقبل، رغم أنه

وقت، حير ِّف أنصار نظرية اخلَلق عادًة القانون الثاين للديناميكا احلرارية الد ِّعاء أنَّ التطور البيولوجي، أي زايدة االنتظام مبرور ال
إن  الكائنات احلية أنظمة مفتوحة، فهي تلتقط الطاقة من «. نظام مغلقيف »مستحيل فيزايئيًّا، إذ حيذفون من القانون اجلزء الذي يقول 

الشمس أو الغذاء أو منافس احمليطات كي تشك ِّل جتاويف مؤقتة من االنتظام يف أجسامها وأعشاشها بينما تلقي حبرارهتا ونفاايهتا يف 
ة للطاقة من أجل احلفاظ على سالمتها من اإلنرتوبيا هو تفسري البيئة لتزيد بذلك الفوضى يف العامل أبكمله. إنَّ استخدام الكائنات احلي



، والذي كان أساًسا «حماولة الفرد لالستمرار واالزدهار بطبيعته»)أي اجملهود أو السعي( الذي عرَّفه سبينوزا أبنه  الكوانتوسحديث ملبدأ 
 لنظرايت عديدة عن احلياة والذهن يف حقبة التنوير.

تصاص الطاقة من البيئة إىل إحدى مآسي الكائنات احلية، ففي حني أنَّ النبااتت متتص الطاقة يؤدي الشرط الصارم الم
الشمسية، وبعض الكائنات اليت تسكن أعماق احمليطات متتص املرق الكيميائي الفائض عن الشقوق املوجودة يف هذه األعماق، فإن  

ة يف أجسام النبااتت واحليواانت األخرى واليت حصلت عليها بصعوبة، عرب احليواانت تولد استغاللية: فهي تعيش على الطاقة املخزَّن
تناوهلا. كذلك تفعل الفريوسات والبكترياي والطفيليات ومسب ِّبات األمراض األخرى اليت تنخر يف األجسام من الداخل، فكل ما ندعوه 

والذي قد حيتفظ هبذا الكنز لنفسه. الطبيعة حرٌب، وكثري ، ابستثناء الفاكهة، هو أحد أعضاء جسم كائٍن آخر أو خمزن طاقته، «غذاء»
مما يلفت انتباهنا يف العامل الطبيعي هو سباق األسلحة، فالفريسة حتمي نفسها ابلصدف أو العمود الفقري أو املخالب أو القرون أو 

واللحاء واملهي ِّجات والسموم، فيما تطو ِّر السم أو التمويه أو الفر أو الدفاع عن النفس، وأنسجة النبااتت مشبعة ابألشواك والقشر 
احليواانت أسلحة الخرتاق تلك الدفاعات: فيتمتع آكلو اللحوم ابلسرعة والرباثن والرؤية القوية مثل عني النسر، يف حني يتمتع آكلو 

 العشب أبسناٍن طاحنة وكبد يزيل السموم الطبيعية.

ميكن اعتبار املعلومات اخنفاًضا يف اإلنرتوبيا، فهي املكو ِّن الذي ميي ِّز  نصل اآلن إىل حجر األساس الثالث، وهو املعلومات.
أو  النظام املنتظم املرتَّب عن بقية األنظمة العشوائية غري املفيدة. ُتيل صفحات من احلروف العشوائية اليت كتبها قرٌد على آلٍة كاتبة،

شاشة ممتلئة ابشكال شبيهه بقصاصات الورق نتيجة ملٍف اتلف على ضوضاء بيضاء من املذايع غري املضبوط على حمطة بعينها، أو 
الكمبيوتر. قد يتخذ كٌل من هذه األشياء تريليون شكل خمتلف، كل شكل أكثر ملاًل من اآلخر. لكن لنفرتض اآلن أنَّ األجهزة ُتضع 

سب مع شيٍء موجود يف العامل، مثل إعالن كي تشك ِّل منطًا يتنا  للتحكم إشارة ترت ِّب احلروف أو موجات الصوت أو وحدات البيكس
عن  معلومات، أو قطة ترتدي نظارات مشسية. نقول يف تلك احلالة إنَّ اإلشارة ترسل Hey, Judeاالستقالل أو ميزان مطلع أغنية 

 إعالن االستقالل أو األغنية أو القطة.

، إذا كنا هنتم ابلرتتيب املضبوط للحروف فيما أنتجه تتوقف املعلومات اليت حيتوي عليها منٌط ما على مدى دقة رؤيتنا للعامل
احملدد يف إحدى الشاشات العشوائية،  لالقرد، أو ابلفرق الدقيق بني صوٍت وآخر من أصوات الضوضاء، أو بنمط وحدات البيكس

حتتوي األمناط املثرية لالهتمام  سنقول إنَّ كالًّ من هذه األمناط حيتوي على نفس مقدار املعلومات الذي حتتوي عليه األمناط األخرى.
ألنك عندما تنظر إىل جزٍء واحد )حرف الـ ق مثاًل(، فإن  إبمكانك ُتمني بقية األجزاء )مثل احلرف التايل،  أقلابلطبع على معلومات 

لل بقدٍر متساٍو، ونفر ِّق بينها ك( دون احلاجة إىل اإلشارة. ولكننا غالًبا جنمع األغلبية العظمى من األشكال العشوائية سوايًّ ونصفها ابمل
مجيًعا من جانب، واألشكال القليلة اليت ترتبط يف أذهاننا بشيء آخر من جانب. من وجهة النظر تلك، حتتوي صورة القطة على 

بني لتحديد شكٍل متناسق اندر من فائضة التفاصيل ، ألهنا تستخدم رسالة لمعلومات أكثر مما حتتوي عليها قصاصات وحدات البيكس
عدٍد هائل من األشكال غري املتناسقة بنفس القدر. فالقول أبن الكون منتظٌم ومتناسٌق وليس عشوائيًّا يعين أنه حيتوي على املعلومات 

 هبذا املعىن، وبعض الفيزايئيني يقد ِّسون املعلومات بوصفها إحدى املكو ِّانت األساسية للكون، إضافًة إىل املادة والطاقة.



ما يرتاكم يف اجلينوم خالل التطور، يرتبط تتابع القواعد النووية يف جزيء احلمض النووي بتتابع األمحاض األمينية املعلومات هي 
يف األشكال مستبعدة  -أي خفض اإلنرتوبيا-يف الربوتينات اليت تشك ِّل جسم الكائن، وقد نشأ هذا التتابع عرب تنظيم أسالف الكائن 

 على الطاقة والنمو والتكاثر. التكوين اليت مسحت هلم ابحلصول

جيمع اجلهاز العصيب اخلاص ابلكائن أيًضا املعلومات طوال حياته، فعندما حتو ِّل األذن الصوت إىل انبعااثت عصبية، ُتتلف 
يف مخ  اختالفًا ضخًما، ولكن بفضل االرتباط بينهما، حيمل منط النشاط العصيب -هز اهلواء ونشر األيوانت-العمليتان الفيزايئيتان 

احليوان معلومات عن الصوت املوجود يف العامل. من هنا ميكن حتويل املعلومات من كهرابئية إىل كيميائية والعكس عند مرورها ابملشابك 
 العصبية اليت تصل إحدى اخلالاي العصبية ابلتالية، وتظل املعلومات مرورًا بكل هذه التحويالت الفيزايئية حمفوظًة.

غة األمهية يف علم األعصاب النظري يف القرن العشرين أنَّ الشبكات العصبونية ال تستطيع االحتفاظ من االكتشافات ابل
ا تستطيع أيًضا نقلها بطرٍق تسمح لنا بتفسري كيف ميكن للمخ أن يكون ذكيًّا. ميكن توصيل خليتني عصبيتني  ابملعلومات فحسب، وإمنَّ

، أو «ال»و« أو»و« و»ج بطريقٍة جتعل أمناط االنبعاث تتوافق مع العالقات املنطقية مثل خمتصتني ابإلدخال خبلية عصبية خمتصة ابإلخرا 
مع قراٍر إحصائي يتوقف على حجم األدلة القادمة. مينح هذا للشبكات العصبونية القدرة على القيام مبعاجلة املعلومات أو حساهبا. 

املنطقية واإلحصائية )وبوجود مليارات العصبوانت، يتسع املخ لكثرٍي منها(،  وبشرط توافر شبكٍة كبرية مبا يكفي قائمة على هذه الدوائر
ميكن للمخ أن جيري عمليات حسابية معقدة، وهذا الشرط األساسي للذكاء. ميكنه نقل املعلومات عن العامل اليت تتلقاها من أعضاء 

ه ابالستدالل والتنبؤ. والصور التمثيلية الداخلية املرتبطة أبوضاع احلواس بطريقٍة تعكس القوانني اليت حتكم العامل، وهو ما يسمح له بدور 
العامل، واليت تقوم ابستدالالت اليت تستنتج نتائج صادقة من مقدمات صادقة، ميكن أن نطلق عليها معرفة. ميكننا أن نقول إنَّ الشخص 

إذا استطاع استنتاج أنه أحد أنواع الطيور، يظهر يف الربيع كلما رآه، و « طائر أبو احلناء»يعرف ما هو طائر أبو احلناء إذا فكَّر يف 
 ويستخرج الدود من األرض.

نعود اآلن إىل التطور. يستطيع املخ، الذي أهلته املعلومات املوجودة يف اجلينوم إلجراء احلساابت على املعلومات الداخلة إليه 
إذا »الطاقة ومقاومة اإلنرتوبيا، فاستطاع مثاًل تطبيق القاعدة اليت تقول:  من احلواس، أن ينظ ِّم سلوك احليوان بطريقٍة مسحت له ابلتقاط

 «.أصدر الكائن صريرًا، فطارده، أما إذا نبح، فُلذ ابلفرار منه

ولكنَّ املطاردة والفرار ليسا جمرد متتالية من انقباضات العضالت، بل إهنما حمددان هبدٍف. قد تتضمن املطاردة اجلري أو 
القفز أو نصب كمنٍي، حسب الظروف، طاملا كانت تزيد من فرص متزيق الفريسة. وقد يتضمن الفرار االختباء أو التجمُّد أو  التسلُّق أو

اُتاذ مسلك متعر ِّج. ويطرح هذا فكرة أخرى ابلغة األمهية ظهرت يف القرن العشرين، ويُطلق عليها التحكم اآليل أو التغذية الراجعة أو 
ر هذه الفكرة كيف أنَّ نظاًما فيزايئيًّا قد يبدو غائيًّا، أي حتر ِّكه أغراض أو أهداف، وكل ما حيتاج إليه هو طريقٌة الضبط أحيااًن. تفس ِّ 

، والقدرة على حساب الفرق بني احلالة احلالية «(حياول الوصول إليه»وما « يريده»لإلحساس حبالته وبيئته، ومتثيل للحالة املستهدفة )ما 
ة، وخمزون من اإلجراءات املوسومة آباثرها النمطية. إذا كان النظام مصمًَّما بطريقٍة جتعله يستحث إجراءات تقلل الفرق واحلالة املستهدف

هذه  بني احلالة احلالية واحلالة املستهدفة، فيمكن أن نقول إنه يقصد أهدافًا ما )وعندما يكون العامل قاباًل للتنبؤ ابلقدر الكايف، يبلغ



شف هذا املبدأ بفعل االنتخاب الطبيعي على هيئة االستتباب أو االتزان الداخلي، وهو عبارة عن ضبط أجسامنا درجات األهداف(. اكتُ 
أنظمة  حرارهتا ابالرجتاف والتعرق. عندما اكتشفه البشر، طبقوه هندسيَّا يف أنظمٍة مثل منظ ِّم احلرارة )الرتموستات( ومثب ِّت السرعة، مث يف

 ب الشطرنج والروبواتت املستقلة.رقمية مثل برامج لع

تسد مبادئ املعلومات واحلساب والضبط الفجوة بني العامل الفيزايئي القائم على السبب والنتيجة، والعامل العقلي القائم على 
يقة عن التكوين الفيزايئي املعرفة والذكاء والغرض، فعندما نقول إنَّ األفكار تستطيع تغيري العامل، فهذا ليس جمرد تطل ع كالمي ، وإمنا هو حق

ع، للمخ. كانت لدى مفك ِّري التنوير فكرٌة مفادها أن الفكر قد يتكوَّن من أمناٍط من املادة، فشبَّهوا األفكار بطبعات األسنان على الشم
. حساب، أي «سوى تقدير التعقُّل ليس»أو االهتزازات يف األواتر، أو املوجات الناجتة عن حركة القارب. واقرتح بعضهم، مثل هوبز، أنَّ 

ولكن قبل اتضاح مفاهيم املعلومات واحلساب، كان من املعقول أن يؤمن شخٌص بثنائية العقل واجلسد ويُعزي احلياة العقلية إىل روٍح غري 
بيعة إىل مصم ِّم كوين(. مادية )مثلما كان من املعقول قبل اتضاح مفهوم التطوُّر أن يكون املرء مؤمًنا بنظرية اخلَلق ويُعزي التصميم يف الط

 وهذا سبب آخر كما أظن يف أنَّ كثريًا من مفك ِّري التنوير كانوا ربوبيني.

 GPSحقًّا أحد أرقامك املفضَّلة، أو إذا كان نظام حتديد املواقع « يعرف»من الطبيعي ابلتأكيد أن تفك ِّر فيما إذا كان هاتفك 
فعاًل تنظيف األرضية. ولكن مع تطوُّر أنظمة « حتاول»كانت املكنسة اآللية رومبا   حقًّا الطريق األفضل إىل منزلك، أو إذا« يكتشف»

حبيث يصبح متثيلها للعامل أفضل وأغىن، وترتتب أهدافها بصورٍة هرمية إىل أهداف فرعية ضمن أهداف فرعية، وتصبح -معاجلة املعلومات 
بدو اإلصرار على أهنا ال تتطور شكٌل من أشكال الشوفينية البشرية. )سأعود ي -إجراءاهتا لبلوغ األهداف أكثر تنوًعا وأقل قابلية للتنبؤ

ر   إضافًة إىل املعرفة والذكاء والغرض(. الوعييف الفصل األخري إىل مسألة ما إذا كان احلساب يفس ِّ

ريًدا هو أنَّ نوًعا ف( Homo Sapiensاإلنسان العاقل )يظل الذكاء البشري هو املقياس للذكاء االصطناعي، وما جيعل 
وعة أسالفنا استثمروا يف أدمغة أكرب مجَعت معلومات أكثر عن العامل، وتعقَّلوا هذه املعلومات بطرٍق أكثر تطورًا وتعقيًدا، وسخَّروا جمم

 متنوعة وأكرب من اإلجراءات لتحقيق أهدافهم، فهم قد ُتصصوا يف التخصص املعريف، الذي يسمَّى أيًضا التخصص الثقايف وُتصص
الصيد ومجع الثمار. وقد استوعب هذا حزمة من وسائل التكيُّف اجلديدة اليت تشمل القدرة على التالعب ابلنماذج الذهنية عن العامل 
والتنبؤ مبا قد حيدث لو جربنا أشياءَ جديدة، والقدرة على التعاون مع اآلخرين، اليت مسحت لفرٍق من الناس بتحقيق ما مل يستطِّع شخٌص 

قه، واللغة اليت مسحت هلم بتنسيق أفعاهلم وجتميع مثار جتارهبم يف جمموعات من املهارات واألعراف اليت نسم يها ثقافات. واحد حتقي
، مسحت هذه االستثمارات للبشر األوائل هبزمية وسائل دفاع جمموعٍة هائلة من النبااتت واحليواانت وحصد املكافأة على هيئة الطاقة،

. تعد  قبيلة هادزا يف تنزانيا من القبائل تمددة، مما أمدهم ابملزيد من املعرفة وإمكانية الوصول إىل املزيد من الطاقةاليت أذكت أدمغتهم امل
املعاصرة اليت تعيش على الصيد ومجع الثمار واليت خضعت لدراسة متعمقة، حيث تعيش هذه القبيلة يف النظام البيئي الذي تطوَّر فيه 

سعٍر  3000اية، وحتتفظ على األرجح بقدٍر كبري من منط حياته، ويستهلك الفرد الواحد من هذه القبيلة اإلنسان احلديث يف البد
نوًعا من األطعمة، ويعد قائمة طعامه بطرق علٍف مبتكرة ينفرد هبا البشر، مثل قطع احليواانت  880حراري يف اليوم من أكثر من 



دخان من خالايه من أجل سرقة العسل، وزايدة القيمة الغذائية يف اللحوم والدرانت الكبرية أبسهم ذات سنٍ  مسمومة، وطرد النحل ابل
 النباتية بطهيها.

الطاقة اليت توجهها املعرفة هي اإلكسري الذي نتفادى به اإلنرتوبيا، والتقدُّم يف التقاط الطاقة تقدٌم يف مصري اإلنسان. ضاعف 
لسعرات احلرارية املتاحة من النبااتت املزروعة واحليواانت املستأنسة، وحرَّر جزءًا من اكتشاف الزراعة منذ حوايل عشرة آالف سنة من ا

قبل احلقبة  500السكان من متطلبات الصيد ومجع الثمار، ومنحهم يف النهاية رفاهية الكتابة والتفكري وتراكم األفكار. ويف حوايل سنة 
صر احملوري، انتقلت عدة ثقافات منفصلة من أنظمة الطقوس والتضحيات اليت كان فيما أطلق عليه الفيلسوف كارل ايسربز الع ،احلالية

 غرضها جمرد درء املصائب إىل أنظمة االعتقاد الديين والفلسفي اليت عزَّزت اإليثار ووعدت ابلتسامي الروحي.

والزرادشتية )اجملوسية( يف بالد فارس، ظهرت كلٌّ من الطاوية والكونفوشية يف الصني، واهلندوسية والبوذية واجلاينية يف اهلند، 
ويهودية اهليكل الثاين يف يهوذا، والدراما والفلسفة اإلغريقية الكالسيكية، بفاصل بضعة قروٍن بعضها عن بعض. )كان كلٌّ من 

 من الباحثني كونفوشيوس وبوذا وفيثاغورس وأسخيلوس وآخر نيب عربي يعيشون على وجه األرض يف الوقت نفسه(. حدَّد مؤخرًا فريقٌ 
متعددي التخصصات السبب املشرتك، مل يُكن السبب هو أنَّ كوكب األرض قد حلَّت عليه هالٌة من الروحانية، وإمنا كان شيًئا أكثر 

ٍر ألف سع 20عادية، وهو التقاط الطاقة. العصر احملوري هو الذي قدَّمت فيه التطورات االقتصادية والزراعية دفعًة من الطاقة: أكثر من 
حراري للشخص يوميًّا من غذاٍء وعلٍف ووقوٍد ومواَد خام. وأاتحت هذه القفزة للحضارات سكىن املدن األكرب، وظهور فئات الباحثني 
 والكهنة، وإعادة توجيه أولوايهتم من البقاء قصري املدى إىل التناغم طويل املدى، أو كما صاغ بريتولت برخيت األمر بعد ألفيٍة كاملة:

 «.أواًل مث األخالق الطعام»

فتحت الثورة الصناعية انفورًة من الطاقة الصاحلة لالستخدام من فحٍم وبرتول وشالالت مياه، وفتحت اباًب للهروب من الفقر 
الثامن(. واملرض واجلوع واألمية والوفاة املبكرة يف الغرب أواًل، مث يف بقية العامل على حنٍو متزايد )كما سنرى يف الفصول من اخلامس إىل 

على التقدُّم التكنولوجي الذي يوف ِّر  -هناية الفقر املدقع وانتشار الوفرة، وكل فوائدمها األخالقية-وتعتمد القفزة التالية يف رفاهية اإلنسان 
 الطاقة بتكلفة اقتصادية وبيئية مناسبة للعامل أبكمله )الفصل العاشر(.

 فاهيم قصة تطور اإلنسان: املأساة اليت ُولِّدان هبا، ووسائلنا لتدبري معيشة أفضل.اإلنرتوبيا والتطور واملعلومات، تعر ِّف هذه امل

رمبا -كانت أول حكمة قدَّموها هي أنَّ املصائب قد ال تكون خطأ أي شخص، وكان من الطفرات الكربى للثورة العلمية 
ع ابألغراض والغاايت. ففي هذا الفهم البدائي واسع نفي احلدس البديهي الذي يقول إنَّ الكون مشبَّ  -أكرب الطفرات اليت أحدثتها

فال بد أن يكون هناك فاعٌل ما  -مثل احلوادث أو املرض أو اجملاعة أو الفقر-االنتشار، لكل شيء سبب، فعندما حتدث أمور سيئة 
ويض األضرار. أما إذا مل يكن اختيار أراد حدوثها. وإذا أشري إىل شخٍص إبصبع االهتام يف إحدى املصائب، فيمكن معاقبته أو ابتزازه لتع

ههم. فرٍد واحد ملعاقبته ممكًنا، فقد يُلقى ابللوم على أقرب أقلية إثنية أو دينية ميكن إعدام أفرادها دون حماكمٍة، أو ارتكاب مذابح جتا
                                                           

 أو الحالية الحقبة C.E عن بدياًل  العلمانية الكتابات في تُستخَدم B.C. و الميالد قبل أي A.D.بعينه بدينٍ  خاص ديني يمٍ تقو استخدام لتجنُّب الميالد بعد أي 
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يت ميكن حرقهن أو إغراقهن. وعند وإذا صُعب اهتام أحد البشر الفانني اهتاًما ميكن تصديقه، فإن  ابإلمكان البحث عن الساحرات الال
فشل كل هذه احملاوالت، يشري املرء إىل اآلهلة السادية، اليت ال ميكن عقاهبا، ولكن ميكن اسرتضاؤها ابلصلوات والتضحيات. مث توجد 

 شيء سبًبا. القوى اجملهولة مثل الكارما والقدر والرسائل الروحانية والعدالة الكونية وضماانت أخرى للحدس القائل أبن لكل

استبدل جاليليو ونيوتن والبالس هبذه اللعبة األخالقية الكونية كواًن ذا حركٍة آلية حتدث فيه األمور بفعل الظروف القائمة يف 
احلاضر وليس بفعل أهداٍف للمستقبل. لدى الناس أهداف ابلطبع ولكن إسقاط األهداف على طرق عمل الطبيعة وهٌم، فقد حتدث 

 ع أي أحد يف اعتباره أثرها يف سعادة البشر.أمور دون أن يض

تعمقت بصرية الثورة العلمية والتنوير ابكتشاف اإلنرتوبيا، إذا ليس الكون غري مهتم برغباتنا فحسب، بل يبدو يف املسار 
م، فاملنازل حترتق، والسفن الطبيعي لألمور كأنه حيبطها أيًضا، ألنَّ الطرق إىل حدوث املشاكل أكثر من الطرق إىل سري األمور على ما يرا

 تغرق، واجليوش هُتزم يف املعارك ألتفه األسباب.

وتعمق وعينا بعدم اكرتاث الكون بنا أكثر بفهمنا للتطور، فالكائنات املفرتسة والطفيليات ومسببات األمراض حتاول ابستمرار 
 لنا هذا تعساَء، ولكن هذه ليست مشكلتهم!أن أتكلنا، واآلفات والكائنات املفسدة حتاول أن أتكل أغراضنا، ورمبا جيع

 والفقر أيًضا ال حيتاج إىل تفسري، فهو احلالة االفرتاضية للبشرية يف عامٍل حتكمه اإلنرتوبيا والتطور، فاملادة ال ترت ِّب نفسها على
ما أشار آدم مسيث، فإنَّ ما حيتاج هيئة مأوى أو مالبس، والكائنات احلية تفعل كل ما بوسعها كي تتجنب أن تتحول إىل طعاٍم لنا. ومثل

إىل تفسري هو الثروة. ولكن حىت اليوم، ما زال بعض الناس يؤمنون أبنَّ احلوادث أو األمراض حتدث بفعل فاعٍل، وتدور املناقشات عن 
 اللوم يف الفقر. مبن يقع عليهالفقر غالًبا حول حجج متعلقة 

من الضغائن والشرور، بل على العكس، يضمن التطور وجود الكثري منها. يقوم  ال يُقصد أبي من هذا أنَّ العامل الطبيعي خالٍ 
االنتخاب الطبيعي على التنافس بني اجلينات اليت ستتمثل يف اجليل التايل، والكائنات اليت نراها اليوم هي نسل الكائنات اليت هزمت 

ر نظرية التطور احلديثة خصومها يف املنافسة على الشركاء اجلنسيني والغذاء واهليمنة. وال ي عين هذا أنَّ كل املخلوقات ضارية دائًما، إذ تفس ِّ
على عكس خالاي اجلسم أو -كيف ميكن للجينات األاننية أن تسفر عن نشأة كائنات غري أاننية، ولكن الكرم خيضع للقياس. فالبشر 

تلفة من الطفرات اليت ظهرت على مر أجياٍل من التكرار متفردون جينيًّا، وراكم كلٌّ منهم ومجع جمموعة خم -األفراد ضمن مستعمرات
ت بني املعرض لإلنرتوبيا يف ساللته. متنحنا الفردية اجلينية احتياجات وأذواقًا خمتلفة، ومته ِّد الطريق أيًضا للنزاعات، إذ تشتعل العالقا

هر يف هيئة توتر وجداالت وأحيااًن عنف. من اآلاثر األسر واألزواج واألصدقاء واحللفاء واجملتمعات بتضارابت يف املصاحل، واليت تظ
األخرى لقانون اإلنرتوبيا إمكانية تعطيل نظاٍم معقد ككائن حي، ألن عمله يتوقف على تلبية شروط كثرية مستبعدة احلدوث يف وقٍت 

فس. ومن أكثر الوسائل إغراًء واحد، فمجرد صخرة تضرب الرأس، أو يد تلتف حول العنق، أو سهم مسموم يصيب اهلدف، يُعطَّل املنا
 للكائن الذي يستخدم اللغة، التهديد ابلعنف الذي قد ُيستخدم يف إجبار اخلصم مما يفتح الباب لالضطهاد واالستغالل.



عتيقة ترك لنا التطور عبًئا آخر، وهو أنَّ ملكاتنا املعرفية والعاطفية واألخالقية تكيَّفت من أجل البقاء الفردي والتكاثر يف بيئٍة 
وليس من أجل االزدهار يف بيئٍة حديثة. ولكي نقد ِّر حجم هذا العبء، فليس علينا أن نصد ِّق أننا رجال كهف يعيشون يف زمٍن غري 
زمنهم، وإمنا علينا أن نصدق فقط أن التطور، الذي تقاس حدود سرعته ابألجيال، مل يستطِّع تكييف أدمغتنا مع املؤسسات والتكنولوجيا 

 عتمد البشر اليوم على امللكات املعرفية اليت كانت انجحة يف اجملتمعات التقليدية، ولكننا نراها اآلن مليئة ابألخطاء.احلديثة. ي

وبتخمينات وتقديرات « واحد، اثنان، كثري»الناس بطبيعتهم أميون وعاجزون عن احلساب، وحيددون الكميات يف العامل بـ 
هلا جوهر خفي يطيع قوانني سحر التعاطف أو الفودو بداًل من قوانني الفيزايء أو األحياء، فاألغراض تقريبية، ويفهمون أن األشياء املادية 

تستطيع عبور الزمان واملكان لتؤثر يف أشياء تشبهها أو اتصلت هبا يف املاضي )تذكَّر معتقدات الرجل اإلجنليزي قبل الثورة العلمية(. 
العامل املادي ابلصلوات واللعنات، ويقل ِّلون من مدى انتشار الصدفة. يعم ِّمون مناذج ضئيلة، يظنون أن الكلمات واآلراء قد تعتدي على 

أي جتربتهم اخلاصة، ويفك ِّرون أبمناط سائدة، ويسقطون السمات النمطية جملموعٍة ما على أي فرد ينتمي إليها. يستنتجون السببية من 
ابلبداهة بقدر ما  أسود، ويتعاملون مع الشبكات اجملردة كأهنا أشياء ملموسة. ليسوا علماءَ  االرتباط، ويفك ِّرون تفكريًا كليًّا، إما أبيض أو

ُهم حمامون وساسة ابلبداهة، حيشدون األدلة اليت تؤكد قناعاهتم يف حني يستبعدون األدلة اليت تعارضها، ويبالغون يف تقدير معرفتهم 
 وفهمهم واستقامتهم وكفاءهتم وحظهم.

خالقي للبشر أيًضا لغاايت متقاطعة مع رفاهتنا، فالناس يشيطنون املختلفني عنهم، ويعزون اختالفهم يف اآلراء ويعمل احلس األ
إىل الغباء واخليانة. عند كل مصيبة، يبحثون عن كبش الفداء، ويرون األخالق مصدرًا لألسس اليت يدينون بناءً عليها خصومهم وحيشدون 

أو شكَّكوا يف   دانة على أنَّ املتهمني قد آذوا اآلخرين، ولكنها أيًضا قد تُبىن على استهزائهم ابلتقاليدالسخط جتاههم. قد تُبىن أسس اإل
له الُسلطة أو قوَّضوا الوحدة القَبلية أو قاموا مبمارسات غذائية أو جنسية جنسة. يرى الناس العنف أخالقيًّا وليس العكس، ففي العامل ك

 قُتِّلوا لتحقيق العدالة أكثر ممن قُتِّلوا بدافع اجلشع.على مر التاريخ، كان عدد من 

ولكننا لسنا سيئني متاًما، أييت اإلدراك البشري خباصيتني مينحانه وسيلًة لتجاوز حدوده: األوىل هي التجريد، إذ يستطيع الناس 
جرى الغزال من البحرية »منط تفكري مثل أخذ مفهومهم عن شيٍء ما يف مكاٍن ما واستخدامه يف تصور كياٍن يف ظرٍف ما، مثلما نستقبل 

ميكنهم أخذ مفهوم عن فاعٍل يبذل قوة جسدية «. حتولت حالة الطفل من املرض إىل الصحة»ونسقطه على آخر مثل « إىل التل
لقد »مجلة  على« لقد أجرَبَت الباب على أن يُفَتح»ويستخدمونه يف تصور أنواٍع أخرى من السببية، مثل عندما نسقط الصورة يف مجلة 

تقد ِّم هذه الصيغ للناس وسيلًة للتفكري يف املتغري بقيمٍة «. لقد أجرَبَت نفسها على التعامل أبدب»أو « أجرَبَت ليزا على االنضمام إليها
أن يفعلوا هذا، ما ويف السبب ونتيجته، وهذه ابلتحديد هي اآللية املفاهيمية اليت حيتاج إليها املرء كي يصوغ النظرايت والقوانني. ميكنهم 

ة ليس مع عناصر الفكر فحسب، بل أيًضا مع الرتكيبات األعقد، مما يتيح هلم التفكري ابجملاز والتشبيهات، مثل: احلرارة سائلة، أو الرسال
 حاوية، أو اجملتمع أسرة، أو االلتزامات قيود.

الذهن جمموعًة ضخمة من األفكار عرب جتميع مفاهيم  املرحلة الثانية يف اإلدراك هي قوته الرتكيبية التكرارية،إذ ميكن أن يضمر
أساسية مثل الشيء واملكان واملسار والفاعل والسب واهلدف يف فرضيات، وليس ذلك فحسب، بل ميكنه أن يضمر فرضيات عن 



ل يف توازن الفرضيات وفرضيات عن الفرضيات عن الفرضيات، وهكذا. على سبيل املثال: )حيتوي اجلسم على أخالط. املرض هو خل
 األخالط اليت حيتوي عليها اجلسم، مل أُعد أؤمن ابلنظرية القائلة أبنَّ املرض هو خلل يف توازن األخالط اليت حيتوي عليها اجلسم(.

بفضل اللغة، مل تُعد األفكار ُتضع للتجريد والتجميع داخل رأس مفك ِّر واحد، بل أصبح من املمكن مشاركتها مع جمتمٍع من 
َمن يتلقى مين فكرة، يتلقى الرسالة بنفسه دون أن تنتقص من ». شرح توماس جيفرسون قوة اللغة ابستخدام تشبيٍه، فقال: املفك ِّرين

تضاعفت قوة اللغة بوصفها تطبيق املشاركة «. فكريت، كما أنَّ من يشعل مشعته من مشعيت، حيصل على الضوء دون أن حييطين ابلظالم
تكرَّر هذا يف عصوٍر الحقة مع الطباعة، مث مع انتشار املعرفة ابلقراءة والكتابة، مث مع اإلعالم اإللكرتوين(.  األصلي مع اخرتاع الكتابة )مث

احلد  منت شبكات املفك ِّرين املتواصلني مبرور الوقت ومع الزايدة السكانية، واختلطت وتركَّزت يف املدن، وأاتح توافر الطاقة بقدٍر أكرب من
 ء للكثري منهم رفاهية التفكري واحلديث.األدىن الالزم للبقا

وعلى الرغم عندما تتشكَّل جمتمعات كبرية ومتصلة، ميكنها أن تتوصل إىل طرٍق لتنظيم شؤوهنا تعمل للصاحل املشرتك ألفرادها. 
ال ميكن أن يكون اجلميع حمقًّا أن اجلميع يريد أن يكون حمقًّا، إالَّ أنه مبجرد أن يبدأ الناس يف عرض آرائهم املتضاربة، يتَّضح أنَّه  من

بشأن كل شيء. وقد تتصادم رغبة املرء يف أن يكون حمقًّا برغبٍة أخرى، وهي الرغبة يف معرفة احلقيقة اليت حتظى ابألولوية يف أذهان 
أة معتقدات . ميكن أن تتوصل اجملتمعات بذلك إىل قواعد تسمح بنشبفوز أي طرف من أطرافهاملتفرجني على جداٍل ليسوا مهتمني 

حقيقية من اجلداالت غري املقيدة بنظاٍم ما، كأن يكون عليك تقدمي أسباب ملعتقداتك، وُيسمح لك ابإلشارة إىل العيوب يف معتقدات 
اآلخرين، وال ُيسمح لك إبسكات املختلفني معك عنوًة. إذا أضفت القاعدة اليت تنص على أن عليك أن تدع العامل كله يبني ِّ لك ما 

نت معتقداتك صحيحة أم خاطئة، فإن إبمكاننا أن نطلق على هذه القواعد علًما. ابستخدام القواعد املناسبة، يستطيع جمتمٌع إذا كا
 من املفك ِّرين غري العقالنيني ابلكامل أن يُنبِّتوا أفكارًا عقالنية.

رية ابلقدر املناسب من الناس يف أفضل ميكن حلكمة اجلماهري أيًضا أن تسمو مبشاعران األخالقية، فعندما تتباحث جمموعة كب
حيق يل أن أسرقك وأضربك »طريقة للتعامل بعضهم مع بعض، ستتجه احملادثة حتًما يف اجتاهاٍت معينة. إذا كان عرضي املبدئي هو أنين 

، فال ميكن أن أتوقع «يلوأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك، ولكن ال حيق لك أنت أن تسرقين أو تضربين أو تستعبدين أو تقتلين أان وأمثا
أن توافق على االتفاق أو أن تصد ِّق عليه أي أطراف أخرى، ألنه ال يوجد سبب وجيه ألن أحصل أان على امتيازات فقط ألنين أان 

حيق يل أن أسرقك وأضربك وأستعبدك وأقتلك أنت وأمثالك، »وألنك لسُت مثلي. ولن نتفق على األرجح على اتفاٍق ينص على أنين 
، رغم متاثله، ألنَّ املساوئ اليت سنعاين منها بسبب األذى الواقع «ق لك أنت أن تسرقين أو تضربين أو تستعبدين أو تقتلين أان وأمثايلوحي

 علينا تفوق مبقداٍر هائل املميزات اليت سيحصل عليها أيٌّ منَّا عليها من إيذاء اآلخر )وهو نتيجة أخرى لقانون اإلنرتوبيا، فاإلصابة
ذى أسهل وهلا آاثر سلبية أكثر مما هلا من فوائد(. سيكون من احلكمة أن نتفاوض على عقٍد اجتماعي متبادل مفيد للطرفني، فال ابأل

ع كالًّ منا على مساعدة اآلخر.  يعطي أليٍ  منَّا احلق يف أن يؤذي اآلخر ويشج ِّ

ا حتتو  ه إًذا رغم كل العيوب املوجودة يف الطبيعة البشرية، إالَّ أهنَّ ي على بذور تطورها، طاملا وصلت إىل أعراٍف ومؤسسات توج ِّ
وحقوق املصاحل احملدودة إىل منافع عاملية. ومن بني تلك األعراف حرية التعبري والال عنف والتعاون واملواطنة العاملية )الكوزموبوليتانية( 



تعليم واإلعالم واحلكومة الدميقراطية واملنظمات الدولية اإلنسان واالعرتاف بقابلية البشر للخطأ، ومن بني تلك املؤسسات العلم وال
 واألسواق، ومل تُكن مصادفًة كون هذه األعراف واملؤسسات كانت بنات أفكار التنوير.

  



 الفصل الثالث

 الفكر المضاد للتنوير

ُثل ممتازة ال ميكن نقدها، إذ إهنا حتد ِّد مهام من ميكنه أن يعادي العقل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدُّم؟ تبدو الكلماُت عذبًة، وتبدو ا
ُ
مل

كل مؤسسات احلداثة، من مدارٍس ومستشفيات ومجعيات خريية ووكاالت إخبارية وحكومات دميقراطية ومنظمات دولية، فهل حتتاج 
ُثل حقًّا إىل دفاٍع؟

ُ
 هذه امل

ثقة يف مؤسسات احلداثة، وشهد العقد الثاين من ابلتأكيد حتتاج إليه، فمنذ ستينيات القرن املاضي، اخنفضت مستوايت ال 
، القرن احلادي والعشرين ازدهار احلركات الشعبوية اليت تتربأ بشكٍل سافر من ُمثُل التنوير، وهي حركات ذات انتماء قَبلي وليس عاملًيا

لشاعري بداًل من أن يكون لديها أمل يف سلطوية وليست دميقراطية، حتتقر اخلرباء بداًل من أن حترتم املعرفة، ولديها حنني للماضي ا
مستقبٍل أفضل. ولكنَّ ردود الفعل هذه ليست قاصرة أبي شكٍل على الشعبوية السياسية يف القرن احلادي والعشرين )وهي حركة 

ٍض قدمي يعود إىل الثقافة سنفحصها جيًدا يف الفصلني العشرين والثالث والعشرين(، فازدراء العقل والعلم والنزعة اإلنسانية والتقدُّم له ما
 .«ال أعرف شيًئا»حزب الفكرية والفنية النخبوية، ال ينبع فقد من القواعد الشعبية، وليس جمرد تعبرٍي عن غضب أعضاء 

 من االنتقادات الشائعة ملشروع التنوير أنَّه اخرتاع غريب غري مالئم للعامل بكل تنوعه واختالفاته، وهذا االنتقاد خاطئ متاًما، 
. وعلى الرغم من التعبري عن كثرٍي من أفكار التنوير أبوضح الصيغ وأكثرها  فكل األفكار تنشأ يف مكاٍن ما، وليس ملنبعها أثٌر يف جدارهتا

التفاعل  أتثريًا يف أورواب وأمريكا يف القرن الثامن عشر، إالَّ أنَّ جذورها ترجع إىل العقل والطبيعة البشرية، لذا فإن أي إنسان عاقل ميكنه
 د حتق ق يف حضارات غري غربية عدة مرات على مر التاريخ.ق معها، ولذا فإن  التعبري عن ُمُثل التنوير

! فسرعان ما تال التنويَر كذلك حًقاإن  رد فعلي األساسي على االدعاء أبنَّ التنوير هو النموذج التوجيهي للغرب هو: ليته كان   
ًما منذ ذلك احلني. ومبجرد أن بدأ الناس خيطون حنو النور، أشار عليهم آخرون أبن الظالم ليس فكٌر مضاد للتنوير، وظل الغرب منقس

سيًئا جدًّا، وأن عليهم أن يتوقفوا عن التجرؤ على حماولة فهم الكثري، وأن الدوغما والقواعد تستحق فرصة اثنية، وأن مصري الطبيعة 
 البشرية ليس التقدم، وإمنا التدهور.

ُثل التنوير بقوة، فقد أنكر روسو ويوهان هردر وفريدريش شيلينج وغريهم إمكانية تصدت احلر  
ُ
كة الرومانسية، على حنو خاص، مل

 فصل العقل عن العاطفة، وإمكانية النظر إىل األفراد بصرف النظر عن ثقافتهم، وأنَّ على األشخاص أن يقد ِّموا أسبااًب ألفعاهلم، وأنَّ 
ثقافة أو عرق أو أمة أو -اإلنسان جزءٌ من كلٍ  عضوي . عصور واألماكن، وأنَّ السالم والرخاء غاايت مرجو ةالقيم تنطبق على خمتلف ال

هوا الوحدة السامية اليت ينتمون إليها إببداٍع، فالنضال البطويل، وليس حل   -دين أو روح مجاعية أو قوة اترخيية وعلى الناس أن يوج ِّ

                                                           
 ال :قائلين وتعليماته الحزب قواعد عن اإلفصاح يرفضون كانوا أعضاءه ألن االسم هذا عليه وأُطلق عشر التاسع القرن في أنشئ أمريكي حزب هو 

 .المترجم – شيئًا أعرف



هناك ثالث »نف متأص ٌل يف الطبيعة وال ميكن كبته دون انتزاع احلياة منها، وقد كتب شارل بودلري: املشكالت، هو اخلري األعظم، والع
 «.فئات جديرة ابالحرتام، وهي: الكهنة، واحملاربون، والشعراء.. أن تعرف، وأن تقتل، وأن تُبدع

ُثل املضادة للتنوير ما زالت موجودة يف ال 
ُ
قرن احلادي والعشرين وسط عدد مدهش من احلركات يبدو هذا جنونيًّا، ولكنَّ هذه امل

ا وجبااًن الفكرية والثقافية النخبوية. ويُعترب التصور القائل أنَّ علينا تسخري عقلنا اجلمعي يف تشجيع االزدهار وتقليل املعاانة أمحق وساذجً 
تقدُّم، وسأعرضها اثنيةً يف فصوٍل أخرى، ويف اجلزء الثالث وعتيًقا. دعين أطرح هنا بعض البدائل الشائعة للعقل والعلم والنزعة اإلنسانية وال

 من الكتاب سأتناوهلا مباشرًة.

فأن تقبل شيًئا إبمياٍن يعين أن تصد ِّقه وتؤمن به دون سبٍب منطقي وجيه،  ،أبرز هذه البدائل وأوضحها هو اإلميان الديين 
يتعارض مع العقل املنطقي، كما تتعارض األداين عادًة أيًضا مع النزعة  -بطبيعته وحسب تعريفه-فاإلميان بوجود كياانت خارقة للطبيعة 

اإلنسانية عندما متنح "خريًا أمسى ما" أمهيًة أكرب من رفاهة البشر، مثل قبول خمل ٍِّص إهلي، أو التصديق على رواية مقدسة، أو فرض 
اب من ال يقبلون ذلك أو شيطنتهم. تصطدم األداين مع النزعة طقوٍس أو حمظورات معي نة، أو تبشري اآلخرين ليقوموا بنفس األمور، وعق

، وهو ليس أمرًا مبهًجا كما يبدو، فاإلميان ابحلياة اآلخرة يقتضي أال تكون احلياةأكرب من  الروحاإلنسانية أيًضا إبضفاء قيمة على 
رء، كما يقتضي اإلميان أن يكون إجبار الناس الصحة والسعادة مهمتني، ألن احلياة على األرض ال متث ل سوى جزء ضئيل من وجود امل

على قبول اخلالص مبثابة معروف يُسدى إليهم، وأن يكون االستشهاد أفضل شيء قد حيدث لك. أما عن عدم توافق اإلميان مع العلم، 
على اخلالاي اجلذعية والتغريُّ إىل األحباث  وحماكمة القردفهذه قصٌص ترويها األساطري كما تفعل األحداث اجلارية أيًضا، من جاليليو 

 املناخي.

عشرية أو قبيلة -الفكرة الثانية من األفكار املضادة للتنوير هي أن اإلنسان خلية ميكن االستغناء عنها من جسم كائن أكرب  
.  وأن اخلري األمسى هو جمد هذه اجملموعة، وليس رفاهة األفراد -أو جمموعة إثنية أو دين أو عرق أو طبقة أو أمة الذين يشك ِّلوهنا سوايًّ

وتعد  النزعة القومية من األمثلة الواضحة على هذه األفكار، إذ يكون الكائن األكرب هو الدولة القومية، أي جمموعة إثنية هلا حكومة، 
 Dulce et decorum est pro patria“ونرى هذا الصدام بني النزعة القومية والنزعة اإلنسانية يف شعارات وطنية مرعبة مثل: 

mori” (وكم هو مجيل أن متوت يف سبيل وطنك ،)« ٍبل وحىت مجلة جون األقل رعًبا «ايهلناء َمن عانق املوت والنصر إبمياٍن ساطع ،
 توضِّ ح هذا التوتر بني النزعتني.« ال تسأل ما الذي يستطيع بلدك أن يقدمه لك، بل اسأل ما الذي تستطيع أنت تقدميه لبلدك»

بني النزعة القومية من جانب، والقيم املدنية والروح اجلماعية واملسؤولية االجتماعية والفخر الثقايف من جانٍب  ال ينبغي اخللط 
بوصفها « األمة»آخر، فاإلنسان كائن اجتماعي، وتعتمد رفاهة كل فرد على أمناط التعاون والتناغم اليت تسود اجملتمع. وعندما يُنظر إىل 

ني جمموعة أفراد يتشاركون إقليًما، كملكية مشرتكة، فإن  ذلك يكون وسيلة جوهرية لتقدم وازدهار أعضائها. ومن عقًدا اجتماعًيا ضمنًيا ب
اجلدير ابإلعجاب طبًعا أن يضحي فرٌد ما مبصاحله اخلاصة من أجل مصاحل أفراد عدة، ولكن  هذا خيتلف عن إجبار شخص على 

                                                           
 غير كان ما وهو التطور نظرية بتدريس متهًما كان ألنه االسم هذا عليها وأُطلق ،  1925عام سكوبز توماس جون الثانوية المدرسة معلِّّم محاكمة هي 

 .آنذاك قانونيًّا



ش أو ألوان على خريطة، وال يُعد من أمجل األشياء وأصحها أن تعانق املوت من أجل التضحية الكربى لصاحل قائد مؤثر، أو قطعة قما
 منع انفصال مقاطعٍة ما، أو توسيع دائرة النفوذ أو تنفيذ محلة صليبية وحدوية.

دول الواقعة الدين والنزعة القومية من األسباب املميزة للمحافظة السياسية، وما زاال يؤثران يف مصري مليارات األشخاص يف ال 
ة حتت نفوذمها. وقد شجَّعين كثرٌي من الزمالء اليساريني عندما عرفوا أنين أؤلف كتااًب عن العقل والنزعة اإلنسانية، متحمسني الحتمالي

نزعة أن أضم ن الكتاب ترسانًة حمتملة من النقاط اليت سأثريها ضد اليمني، ولكن، حىت وقٍت ليس بعيًدا، كان اليسار متعاطًفا مع ال
جتماعية إالقومية عندما كانت ملتحمة مع حركات التحرير املاركسية، وشجَّع كثرٌي من اليساريني سياسيي هوايت عرقية و انشطي عدالة 

ة قللوا من أمهية احلقوق الفردية لصاحل املساواة بني أوضاع األعراق والطبقات واألجناس املختلفة، والذين يرون أهنا يُزج هبا يف منافس
 رية.صف

للدين أيًضا مدافعون من شىت األطياف السياسية، وحىت الكتَّاب الذين يرفضون الدفاع عن احملتوايت احلرفية للمعتقدات  
ومعادين بشدة لفكرة أن يكون للعلم والعقل عالقة ابألخالق )فليس لدى معظمهم  ،الدينية قد يصبحون مدافعني بشراسة عن الدين

ية من األساس(. يصر املدافعون عن اإلميان الديين على أنَّ للدين امتيازًا حصراًي ملناقشة األسئلة حول األمور علٌم بوجود النزعة اإلنسان
ذلك، املهم ة، ويرون أنه حىت لو مل يُكن األشخاص رفيعو املستوى مثلنا حباجٍة إىل الدين ليكونوا ذوي ُخلق، فإنَّ اجلموع الغفرية حتتاج ل

اجلميع سيبدو أفضل دون اإلميان الديين، فال جدوى من احلديث عن وضع الدين يف العامل، ألنَّ الدين جزء  أو أنه حىت لو كان حال
من الطبيعة البشرية، وهلذا فهو متماسك أكثر من أي وقٍت مضى، هازاًئ آبمال التنوير. سأنظر يف كل هذه االدعاءات يف الفصل الثالث 

 والعشرين.

ع حركٍة أخرى تطو ِّع املصاحل البشرية لكياٍن أمسى هو النظام البيئي، حيث ال ترى احلركة البيئية مييل اليسار إىل التعاطف م 
اليت ستقتص  اخلضراء الرومانسية أن  التقاَط البشر للطاقة طريقةٌ ملقاومة اإلنرتوبيا وحتسني ازدهار البشرية، وإمنا جرميةٌ سافرة يف حق الطبيعة

ملوارد، وتلوث يف اهلواء واملياه، وتغري  مناخي  سيفضي إىل القضاء على احلضارة. ويكمن خالصنا يف منا بقوة يف صورة حروب على ا
التوبة والتنصُّل من التكنولوجيا والنمو االقتصادي، والرجوع إىل طريقة حياة أبسط وأقرب للطبيعة. ال ميكن ابلطبع ألي شخٍص مطلع 

عية بفعل نشاط اإلنسان مؤٍذ وأننا إذا مل نفعل شيًئا حياله سيصبح الضرر كارثيًّا، لكن  السؤال أن ينكر أنَّ الضرر الواقع على النظم الطبي
ر احلقيقي هو ما إذا كان اجملتمع املعقد، واملتقدم تكنولوجيًّا، حمكوم عليه ابلفعل أبالَّ يفعل شيًئا حياله. سنستكشف يف الفصل العاش

 أكثر منها رومانسية، ويُطلق عليها أحيااًن احلداثة البيئية أو الربمجاتية البيئية.النزعة البيئية اإلنسانية، وهي تنويرية 

 ،  حتو ِّل األيديولوجيات السياسية اليسارية واليمينية أنفسها إىل أداين علمانية توف ر لألفراد جمتمًعا من اإلخوة املتشاهبني فكرايًّ
 األيديولوجيات األخرى، وثقًة مبهجة يف صحة قضيتهم. وسنرى يف الفصل كما توف ر هلم معتقدات مقدسة، وإمكانية دراسة شياطني

لية احلادي والعشرين كيف تقو ِّض األيديولوجية السياسية العقل املنطقي والعلم، فهي تشو ِّش حكم الناس على األمور، وحتر ِّك العقلية القبَ 
ا اإلنرتوبيا والتطور )يف صورة البدائية، وتشت ِّتهم عن الفهم األصح لكيفية حتسني العامل. إن أل د أعدائنا ليسوا خصومنا السياسيني، وإمنَّ

 القصور يف معرفة كيفية حل مشاكلنا على أفضل حنٍو. الوابء والعيوب يف الطبيعة البشرية(، وأمهها اجلهل، أي



متنوعة من الكتَّاب على مدار قرنني تقع احلركتان األخراين املضاداتن للتنوير يف املنتصف بني اليمني واليسار. أعلنت جمموعة  
 Theبه تقريًبا أنَّ احلضارة البشرية ال تتمي ز ابلتقدُّم، وإمنا هي يف تدهور مستمر وعلى حافة االهنيار، ويسرد املؤرخ آرثر هريمان يف كتا

Idea of Decline in Western Civilization ملتشائمني الذين )فكرة التدهور يف احلضارة الغربية( اتريخ قرنني من ا
 أطلقوا صافرة اإلنذار ابالضمحالل العرقي أو الثقايف أو السياسي أو البيئي. يبدو أن العامل يشرف على االنتهاء منذ زمٍن بعيد.

فبانتزاع النار  -ابلنار سكما لعب بروميثيو -يتحس ر أحد أشكال النزعة القائلة أبن  احلضارة تتدهور على لعبنا ابلتكنولوجيا  
، ياآلهلة، ُمنح جنسنا البشري وسيلة القضاء على وجوده بنفسه، إن مل يُكن بتسميم بيئتنا، فبإطالق األسلحة النووية، وابلنانو تكنولوج من

واإلرهاب اإللكرتوين واإلرهاب البيولوجي والذكاء االصطناعي وخماطر وجودية أخرى على العامل )الفصل التاسع عشر(. وحىت إذا 
عامل جديد »من العنف والظلم: « ديستوبيا»نا التكنولوجية اهلروب من الفناء الكامل، فهي يف طريقها السريع حنو استطاعت حضارت

والالجئني، وغياب املساواة،  ،من اإلرهاب، والطائرات بدون طيار، واملؤسسات الصناعية املستغلة، والعصاابت، واإلجتار ابلبشر« شجاع
 اجلنسي، وجرائم الكراهية. والتنمر اإللكرتوين، واالعتداء

وتتأمل جمموعة أخرى من أنصار النزعة القائلة ابلتدهور من املشكلة املضادة، ليس أنَّ احلداثة قد جعلت احلياة قاسية وخطرية،  
همة حقًّا يف احلياة. وإمنا أهنا جعلتها سارة وآمنة، فوفًقا هلؤالء الناقدين، فإن  الصحة والسالم والرخاء احنرافات برجوازية عن األمور امل

وبتقدمي هذه املتع غري الفكرية، حكمت الرأمسالية التكنولوجية على الناس بتيٍه مشتت، منشق، استهالكي، مادي، رتيب، ذي توجهات 
 مباالة خارجية، وبال جذور، ومنهك للروح. يف هذا الوجود العبثي، يعاين الناس من االغرتاب والفزع وغياب املعايري االجتماعية والال

«. رجال جموفون يتناولون غداءهم املكشوف يف األرض املقفرة يف انتظار جودو )املخلص(»وسوء النية والسأم والتوعك والغثيان، فُهم 
)سأنظر يف هذه االدعاءات يف الفص السابع عشر والثامن عشر(. عند غروب حضارة مضمحلة متدهورة، لن جتد التحرر احلقيقي يف 

قيمة وال النزعة اإلنسانية الضعيفة، وإمنا يف الوجود احلقيقي البطويل الكلي العضوي املقدس احليوي يف ذاته، وإرادة القوة. العقالنية الع
يوصي ابلعنف  -«إرادة القوة»الذي صاغ مصطلح -ويف حال كنت تتساءل عن ماهية هذه البطولة املقدسة، فإن  فريدريك نيتشه 

قاٍس ابرد فظيع دون »والساموراي والفايكينج وأبطال هومريوس: عنف  «الُشقر تونينيو التيلوحوش ا»األرستقراطي الذي يشبه عنف 
 )سنلقي نظرة عن كثب على هذه األخالق يف الفصل األخري(.«. مشاعر ودون ضمري، حيطم كل شيء، ويلوث كل شيء ابلدماء

ر احلضارة يستجيبون إىل هذه النبوءة بطريقٍة من اثنتني، فاملتشائمون يشري هريمان إىل أنَّ املثقفني والفنانني الذين يتنبؤون ابهنيا 
بون به  يقولون إنَّ  ،«بشماتٍة وحشية»التارخييون يرعبهم االهنيار، ولكنهم ينوحون أبننا عاجزون عن منعه، واملتشائمون الثقافيون يرح ِّ

اًل، ومن أنقاضها سيظهر نظاٌم جديد سيكون بكل أتكيد متفوقًا احلداثة مفلسة للدرجة اليت جتعل حتسينها، فضاًل عن جتاوزها، مستحي
 عليها.

سي أما آخر بدائل النزعة اإلنسانية التنويرية فإن ه يدين تبن ِّيها العلم، وميكننا أن نطلق عليه الثقافة الثانية كما أمساه تشارلز بري  
يني، يف مقابل الثقافة األوىل أي ثقافة العلم. انتقد سنو الستار احلديدي سنو، وميث ل وجهة نظر كثريين من املثقفني األدابء والنقاد الثقاف

                                                           
 قديًما يوتالند سكنت جرمانية قبائل التيوتونيون. 



بعمقه الفكري وتعقيده وألفاظه كان »الفاصل بني الثقافتني، ودعا إىل اندماج العلم أكثر يف احلياة الفكرية. مل يُكن األمر فقط أن العلم 
عرفة ابلعلم،كما قال، حتمية أخالقية ألهنا ميكن أن تقلل املعاانة على ، وإمنا كانت امل«أمجل وأروع عمل مجعي من إنتاج أذهان البشر

 نطاق عاملي عرب عالج األمراض وإطعام اجلوعى وإنقاذ حياة األطفال واألمهات والسماح للنساء ابلتحكم يف خصوبتهن.

ا واجهت يف عام   ا شهريًا من الناقد األديب فرانك رميوند تفنيدً  1962رغم أنَّ حجة سنو تبدو اليوم متنبئة ابملستقبل، إالَّ أهنَّ
تطلب من سنو أن يقطع وعًدا بعدم رفع دعوى  The Spectatorليفيس، وكان انتقاد ليفيس مسيًئا للدرجة اليت جعلت جملة 

لذي يندى له عدم حتلي سنو أبي متييز فكري.. وإىل أسلوبه املبتذل ا»قضائية بتهمة القذف قبل أن ينشروه. بعد أن أشار ليفيس إىل 
واقرتح «. الغاية النهائية»، ويكون رفع هذا املستوى هو «املستوى املعيشي»، استهزأ بنظام القيم الذي يكون املعيار األهم فيه هو «اجلبني

ائي؟ ما فهم األدب العظيم وااللتزام به هو ما جيعلنا نكتشف ما نؤمن به حقًّا من أعماقنا، ما الغرض؟ ما الغرض النه»بدياًل هو أن 
عمق »)رمبا يتساءل أي شخص ميتد «. الذي يتبعه اإلنسان؟ تشري األسئلة إىل ما ميكنين أن أطلق عليه عمق ديين يف الفكر واإلحساس

ليصل إىل امرأة يف بلٍد فقري عاشت لرتى مولودها بسبب رفع مستواها املعيشي، مث يضاَعف هذا التعاطف مبئات « فكره وإحساسه
ما نؤمن به »لـ « رفع املستوى املعيشي»أمسى أخالقيًّا من معيار « فهم األدب العظيم وااللتزام به»ميكن أن يكون معيار  املاليني، ملاذا

 ، أو ملاذا ينبغي اعتبار أحدمها بدياًل عن اآلخر من األساس(.«حقًّا من أعماقنا

فكثرٌي من املثقفني  -ا سنرى يف الفصل الثاين والعشرينكم–اليوم « الثقافة الثانية»رمبا جند منظور ليفيس يف مساحة كبرية من  
مسى. والناقدين يعربون عن ازدراء العلم كأنه ال ميث ِّل حالًّ للمشكالت العادية، ويكتبون وكأنَّ استهالك فن النخبة هو اخلري األخالقي األ

ا على تعبريات مستوحاة من سعة اطالعهم وعاداهتم ال تقوم منهجيتهم يف البحث عن احلقيقة على إعداد الفرضيات وذكر األدلة، وإمن
، وهي إقحام العلم يف جمال اإلنسانيات مثل «العلموية»احلياتية املتمثلة يف القراءة. ويف السياق نفسه تستنكر اجملالت الثقافية عادًة 

حقيقية، وإمنا جمرد أسطورة أو رواية أخرى،  السياسة والفنون، وال يُقدَّم العلم يف كليات وجامعات كثرية على أنه البحث عن تفسرياتٍ 
ياة وجتريد كما يُلقى ابللوم كثريًا على العلم يف العنصرية واإلمربايلية واحلروب العاملية واهلولوكوست، ويُتهم ابنتزاع السحر واجلاذبية من احل

 البشر من حريتهم وكرامتهم.

ن حماولة إرضاء اجلماهري، ففكرة أنَّ اخلري األمسى هو استخدام املعرفة يف فالنزعة اإلنسانية التنويرية إًذا هي أبعد ما تكون ع 
تعزيز رفاهة البشر ُتشعِّر الناس ابلفتور. لديك تفسريات عميقة للكون وللكوكب وللحياة وللدماغ؟ إذا مل تُكن تتضمن السحر فال نريد 

اجلوعى؟ ايللملل! أشخاص يزيدون تعاطفهم ليشمل كل البشرية؟  أن نسمعها! إنقاذ حياة مليارات البشر والقضاء على األمراض وإطعام
نفسه! طول العمر والصحة والفهم واجلمال واحلرية واحلب؟ ال بد وأن يكون يف  قوانني الكونليس جيًدا مبا يكفي، نريد أن هتتم بنا 

 احلياة ما هو أكثر وأهم من ذلك!

، وحىت أولئك الذين يظنون أن استخدام املعرفة يف تعزيز رفاهة البشر ولكن فكرة التقدم هي اليت جتعلهم يستشيطون غضًبا 
تصور  فكرة جيدة من الناحية النظرية، ولكنهم يصرون أهنا لن تنجح عمليًّا مطلًقا، فإن  األخبار اليومية تقد م دعًما هائاًل لتشاؤمهم: فهي

ن اليأس. مبا أنَّ الدفاع عن العقل املنطقي والعلم والنزعة اإلنسانية لن العامل كأنه واٍد مليء ابلدموع، وحكاية مليئة ابلويالت، ووحل م



ن يكون جمداًي لو أنَّ حالنا اآلن بعد مئتني ومخسني عاًما من عصر التنوير ليس أفضل من حال أسالفنا يف العصور املظلمة، فال بد إًذا أ
 تبدأ حجة دفاعنا من تقييم تقدُّم البشر.

  



 الجزء الثاني:

 دمالتق

إذا كان عليك أن تختار أن تولد في لحظة تاريخية معينة، ولم تعرف مسبًقا من ستكون، لم تعرف ما إذا كنت 

إذا كان عليك أن تختار اختياًرا  .ستولد ألسرةٍ ثرية أو ألسرةٍ فقيرة، في أي دولٍة ستولد، ستكون رجاًل أم امرأة

 اآلن. ..أعمى في أي لحظة تريد أن تولد، ستختار هذه اللحظة

 .2016ابراك أوابما،  -

  



 الفصل الرابع:

 رهاب التقدُّم

التقدم، بل على  مثارإهنم ال يكرهون  ،حقًّايكرهون التقدم « تقدميني»يكره املثقفون التقدم، املثقفون الذين يطلقون على أنفسهم 
لون اخلضوع للعمليات العكس، يستخدم معظم املثقفني والناقدين وقراؤهم احملافظون الكمبيوتر بداًل من  الريشة واحملربة يف الكتابة، ويفض ِّ

البشرية اجلراحية حتت أتثري املخدر، ولكن  ما يزعج الفئة الثراثرة هو فكرة التقدم نفسها، أي االعتقاد التنويري أبن إبمكاننا حتسني احلالة 
 عرب فهم العامل.

امها للتعبري عن استهزائهم، فإذا كنت تعتقد أنَّ املعرفة ميكن أن لقد ألفوا معجًما كاماًل من الكلمات اليت يسيئون استخد 
أسطورة مسرية التقدم »بـ « الوعد الزائف»و« اخلرافة البالية»بـ « اعتقاد أشبه ابلدين»، و«إميان أعمى»تساعد يف حل املشاكل، فلديك 

ع»أنت «. احلتمي ، «أيديولوجية جمالس اإلدارة»لـ « محاسية مغَفلة»بروح  «القدرة األمريكية املبتذلة على حتقيق أي شيء»لـ « مشج ِّ
وابلطبع «. بولياان»و« متفائل ساذج»، و«يف تفسري التاريخ األحرارمنهج »وأنت ممارس لـ «. غرفة التجارة»و« وادي السيليكون»و
كل شيء »لفولتري، ويؤكد أنَّ  Candide، وهو يشري إىل نسخٍة عصرية من الفيلسوف الذي حيمل نفس االسم يف رواية «ابجنلوس»

 «.يسري حنو األفضل يف أفضل العوامل املمكنة

وللمصادفة، فإنَّ األستاذ ابجنلوس ميثل ما قد نطلق عليه اليوم متشائًما، فاملتشائم العصري يؤمن أبنَّ العامل ميكنه أن يكون  
نويري يف التقدم وإمنا نقيضه، التربير الديين للمعاانة الذي يُطلق عليه أفضل كثريًا كثريًا مما هو اآلن. مل يُكن فولتري يهجو أمل الفكر الت

 ، اليت وفًقا هلا ليس أمام هللا خياٌر سوى السماح ابألوبئة واجملازر ألن العامل دوهنما مستحيل من الناحية امليتافيزيقية.«العدالة اإلهلية»

أفضل مما كان وسيكون أفضل بعد ذلك أصبحت فكرة قدمية الطراز  بغض النظر عن املسميات، فإن الفكرة القائلة أبن العامل 
أنَّ  The Idea of Decline in Western Historyيف أوساط أهل الفكر منذ فرتة طويلة. يوض ِّح آرثر هريمان يف كتاب 

مارتن هيدجر وثيودور أدورنو ووالرت بنجامني املتنبئني ابهلالك ُهم جنوم حتفل هبم املقررات الفنية الليربالية، ومنهم نيتشه وآرثر شوبنهاور و 
وهربرت ماركوز وجان بول سارتر وفرانتز فانون وميشيل فوكو وإدوارد سعيد وكورنل وست وجوقة من املتشائمني بشأن البيئة. حصر 

لنزعة اإلنسانية التنويرية الذين ل« الدعاة الالمعني»يف عدد « الرتاجع الضخم»هريمان املشهد الثقايف يف هناية القرن العشرين، وحتسر على 
واتفق مع هذا عامل االجتماع روبرت «. مبا أن الناس خيلقون صراعات ومشكالت يف اجملتمع، فيمكنهم أيًضا حلها»كانوا مقتنعني أبنه 

اليت منت نزعة التشكُّك يف التقدم الغريب »)اتريخ فكرة التقدم(:  History of the Idea of Progressسبت يف كتاب ين
 كانت يوًما ما قاصرة على جمموعٍة معدودة من املثقفني يف القرن التاسع عشر وانتشرت، ليس قط بني أغلبية املثقفني يف الربع األخري من

 «.هذا القرن، وإمنا بني ماليني الناس يف الغرب

                                                           
  ًالبريطاني األحرار حزب إلى نسبة The Whigs –المترجم. 

  ًشديد للشخص مرادفًا االسم هذا وأصبح  1913عام صدرت ئية األمريكية إليانور بورتر التيللروا االسم نفس تحمل التي الرواية بطلة إلى نسبة 
 .المترجم -التفاؤل



به اخلراب، بل يظن ذلك أيًضا أجل، ليس الذين يتمحور عملهم حول الثقافة والفكر ُهم فقط من يظنون أن العامل سيحل  
يعرف علماء النفس منذ وقٍت طويل أن الناس مييلون إىل النظر إىل حياهتم بعدسة «. املثقف»األشخاص العاديون الذين تتلبَّسهم حالة 

أقل من أي وردية، فُهم يظنون أن احتمالية أن يصبحوا ضحيًة للطالق أو الفصل من العمل أو التعرُّض حلادٍث أو مرض أو جرمية 
 .حو ار، يتحولون من بولياان إىل جمتمعهمإىل  حياهتمشخٍص آخر، ولكن عندما تغري حمور السؤال من 

يطلق الباحثون املختصون ابلرأي العام على هذا مسم ى فجوة التفاؤل، فألكثر من عقدين مرورًا ابألوقات اجليدة والسيئة،  
سيتحسن أم سيسوء خالل السنة التالية، أجاب أكثرهم  اخلاصذا كان وضعهم االقتصادي عندما مت استطالع آراء األوروبيني حول ما إ

االقتصادي، أجاب أكثرهم أبنه سيسوء. تظن أغلبية الربيطانيني أنَّ اهلجرة ومحل  بلدهمأبنه سيتحسن، يف حني عندما ُسئلوا عن وضع 
اكل موجودة يف اململكة املتحدة كلها، ولكن  قليلني منهم يظنون أهنا املراهقات والقمامة والبطالة واجلرمية والتخريب واملخدرات مش

مشاكل موجودة يف منطقتهم فقط. وكذلك حيكم الناس على جودة البيئة يف معظم الدول أبهنا أسوأ يف بلدهم وليس يف جمتمعهم احمليط 
حىت  1992ستطالعات الرأي يف كل عاٍم تقريًبا منذ فقط، وأسوأ يف العامل كله وليس يف بلدهم فقط. وقد قال أغلب األمريكيني يف ا

، قالت األغلبية يف 2015إنَّ اجلرمية يف زايدة، يف حني أنَّ معدل جرائم العنف قد اخنفض يف هذه الفرتة، ويف أواخر عام  2015
، قالت أغلبية األمريكيني إنَّ أمريكا ، ويف أغلب السنوات األربعني املاضية«العامل يتجه حنو أوضاٍع أسوأ»إحدى عشرة دولة متقدمة إنَّ 

 «.تسري يف االجتاه اخلاطئ»

هل هم حمقون؟ هل التشاؤم صحيح؟ هل ميكن أن يغرق العامل أكثر وأكثر كالدوامة؟ تسهل معرفة سبب شعور الناس هبذا  
املساواة وتعاطي املخدرات والقمع، وال  األمر، فالوسائل اإلخبارية متتلئ كل يوم أبخباٍر عن احلرب واإلرهاب واجلرمية والتلوث وغياب

ني أقصد عناوين األخبار فقط، وإمنا مقاالت الرأي واملقاالت اإلخبارية الطويلة أيًضا. تنذران أغلفة اجملالت ابلثورات الفوضوية والطواع
ْجز( اليت كان على احملر ِّرين تصعيدها ملكانة )يف الزراعة والصحة والتقاعد والرفاهة والطاقة والعَ « األزمات»واألوبئة واالهنيارات وكثرٍي من 

 «.األزمة اخلطرية»

وسواء كان وضع العامل يسوء فعاًل أم ال، فستتفاعل طبيعة األخبار مع طبيعة اإلدراك لتجعلنا نظن أنه يسوء حقًّا. تتحدث  
أحدثكم مباشرًة من بلٍد مل تندلع »مام الكامريا: األخبار عن األمور اليت حتدث، ال عن تلك اليت مل حتدث، فلم نَر قط صحافيًّا يقول أ

، أو من مدينة مل تتعرَّض لتفجرٍي، أو مدرسة مل تتعرَّض حلادث إطالق نريان. طاملا مل ُتتفِّ األمور السيئة من على وجه «فيه حربٌ 
ارات اهلواتف الذكية أصحاهبا إىل األرض، ستكون هناك دائًما حوادث كافية مللء كل الوسائل اإلخبارية، وخاصًة عندما حوَّلت ملي

 مراسلي جرائم وحروب.

ومن بني األمور اليت حتدث ابلفعل، تتضح األمور السلبية واإلجيابية على فرتات زمنية خمتلفة، فاألخبار أبعد ما تكون عن  
نفصلة، وتكون بشكل عام هي ، وإمنا هي أقرب إىل التعليق الرايضي حلظة بلحظة، فهي ترك ِّز على أحداث م«مسودة أوىل للتاريخ»

االحداث اليت وقعت منذ آخر إصدار )يف أوقات سابقة، أو يف اليوم السابق، أو اآلن منذ بضع ثواٍن مثاًل(. قد حتدث األمور السيئة 
                                                           

 ار  .المترجم – الدبدوب ويعني هنا أنهم يتحّولون من متفائلين إلى متشائمين ويني كارتون شخصيات أحد وهو اللون وأزرق كئيب حمار هو إيور أو حوا



ر الباحث يف سريًعا، يف حني ال تُبىن األمور اجليدة يف ليلٍة وضحاها، وعندما تتضح وتتكشف لن تكون متوافقة مع دورة األخبار. أشا
جمال السالم جون جالتونج إىل أنَّه إذا كانت إحدى الصحف تصدر كل مخسني سنة، فلن تكتب عن نصف قرٍن من النميمة عن 

 املشاهري أو الفضائح السياسية، وإمنا ستكتب عن التغريات العاملية ابلغة األمهية مثل زايدة متوسط العمر املتوقع.

احلدس »لناس للعامل بسبب عيب ذهين يطلق عليه عاملا النفس عاموس تفريسكي ودانييل كامنان تشو ِّه طبيعة األخبار نظرة ا 
( والذي يعين أن الناس يقد ِّرون احتمالية وقوع حدٍث ما أو معدل تكرار حدوث Availability heuristic« )املبين على اإلاتحة

عامة صاحلة يف خمتلف مناحي احلياة. ترتك األحداث املتكررة شيٍء ما حسب مدى سهولة تفكريهم يف أحداث شبيهة، وهذه قاعدة 
ن أنَّ آاثرًا أقوى يف الذاكرة، وهكذا فإنَّ الذكرايت القوية تشري عموًما إىل أحداث أكثر تكرارًا: فأنت تستند إىل أساٍس متني عندما ُتم ِّ 

تك عن مقابلتهم وليس على إحصاء للطيور. ولكن عندما احلمام يتواجد يف املدن أكثر من طيور الصفاري، رغم أنك تستند إىل ذكراي
-إما ألهنا حديثة أو واضحة أو دموية أو مميزة أو مزعجة-تظهر ذكرى ما يف أعلى قائمة نتائج حبث عقلك ألسباب أخرى غري التكرار 

أم اليت يكون  kلك اليت تبدأ حبرف ، فإن  الناس يبالغون يف تقدير مدى احتمالية حدوثها يف العامل. أي من الكلمات أكثر عدًدا، ت
، ankleفيها هو الثالث )مثل  kفيها الثالث؟ جييب أكثر الناس ابالختيار األول. إنَّ عدد الكلمات اليت يكون حرف  kترتيب حرف 

، ولكننا k...إخل.( يبلغ ثالثة أضعاف الكلمات اليت تبدأ حبرف take، وmake، وcake، وbake، وawkward، وaskو
 يف ابلنا أواًل عند احلاجة. king، وkid، وkill، وkind، وkeepجع الكلمات مبطلعها، فتأيت كلمات مثل: نسرت 

متث ِّل األخطاء الناجتة عن اإلاتحة مصدرًا شائًعا للحماقات يف االستدالل، فعلى سبيل املثال يفس ر طالب السنة األوىل يف  
ريب، ويبتعد املصطافون عن البحر بعد أن يقرؤوا عن إحدى هجمات القرش كلية الطب كل طفٍح جلدي أبنه أحد أعراض مرٍض غ

أو يشاهدوا فيلم الفك املفرتس، وتتصدر حوادث حتطم الطائرات األخبار دائًما، يف حني ال تفعل حوادث السيارات تقريًبا، على الرغم 
أن كثريًا من الناس خيشون الطريان يف حني ال خيشى أحٌد تقريبًا من أهنا تتسبب يف قتل عدٍد أكرب كثريًا من الناس، ومن غري املفاجئ إًذا 

( أبهنا سبب وفاة أكثر شيوًعا من الربو ) الذي قيادة السيارات. يصن ِّف الناس األعاصري )اليت تتسبب يف قتل حوايل مخسني أمريكيًّا سنوايًّ
(، وذلك على ما يبدو  ألن األعاصري متث ِّل أخبارًا شيقة للتليفزيون. يتسبب يف قتل أكثر من أربعة آالف أمريكي سنوايًّ

 ”If it bleeds, it leads“، الذي تذكيه السياسة اإلخبارية «احلدس املبين على اإلاتحة»تسهل رؤية كيف قد يستحث  
ثني يف جمال اإلعالم اليت تشري إىل حصول األخبار الدموية على الصدارة دائًما، إحساًسا ابلكآبة بشأن أوضاع العامل. حيصي بعض الباح

 األخبار مبختلف أنواعها، أو يعرضون على احملررين قائمة من األخبار اليت ميكن نشرها، ويرون أيها سيختارون وكيف سيعرضوهنا، وأكَّدوا
لون تغطية األخبار السلبية عن اإلجيابية واإلبقاء على تدفق األحداث كعامٍل اثبت.  يوف ِّر هذا بدوره أن حراس البواابت اإلعالمية يفض ِّ

معادلة سهلة للمتشائمني يف الصفحة التحريرية: ضع قائمة أبسوأ األمور اليت حتدث يف أي مكان يف الكوكب ذلك األسبوع، وستكون 
 قضيتك أبنَّ احلضارة مل تواجه يف اترخيها خطرًا أعظم ذات وقٍع مذهل.

أن يكون املتابعون الدائمون لألخبار على اطالع أكرب، قد تصبح  تكون تبعات األخبار السلبية نفسها سلبية أيًضا، فبداًل من 
أي معايريهم خاطئة. فُهم يقلقون أكثر بشأن اجلرمية، حىت عندما ترتاجع معدالهتا، وأحيااًن ينفصلون عن الواقع متاًما، إذ وجد استطالع ر 



امليليشيات »ابملئة منهم على أنَّ  77داعش عن كثب، ووافق على سبيل املثال أنَّ أغلب األمريكيني يتابعون أخبار  2016أجري يف عام 
، وهو اعتقاد ال ميكن وصفه سوى ابلومهي. ومن «اإلسالمية يف سوراي والعراق متث ِّل خطرًا حقيقيًّا على وجود الوالايت املتحدة وبقائها
سوء إدراك املخاطر، »ات السابقة أن نتائجها تكون:غري املفاجئ أن يصبح متلقو األخبار السلبية كئيبني، فذكرت مراجعة حديثة للدراس

والقلق، واحلاالت املزاجية السيئة، والعجز املكتسب، واالزدراء والعدائية جتاه اآلخرين، وضعف احلساسية، ويف بعض احلاالت.. التجنب 
قد أتربع »، أو «بصويت؟ لن يفيد هذا بشيءٍ ملاذا عليَّ أن أديل »، كما يصبح متلقوها مؤمنني ابجلربية فيقولون مثاًل: «التام لألخبار

 «.ابملال، لكن سيتضور طفٌل آخر من اجلوع األسبوع التايل على أي حال

بعدما رأينا كيف ُُترج العادات الصحافية واالحنيازات املعرفية أسوأ ما فينا، كيف ميكننا تقييم وضع العامل على حنٍو سليم؟  
لعنف ابلنسبة إىل عدد األحياء؟ كم عدد املرضى؟ كم عدد اجلوعى؟ كم عدد الفقراء؟ كم عدد كم عدد ضحااي ا  العدُّ.اإلجابة هي 

املظلومني؟ كم عدد األميني؟ وهل تزيد هذه األعداد أم تنخفض؟ إنَّ العقلية الكمية، رغم هالة اهلوس اليت حتيط هبا، هي يف احلقيقة 
كل إنسان على أساس أنَّ هلا قيمة مساوية حلياة اآلخرين، وال متي ِّز األشخاص األقرب العقلية املستنرية أخالقيًّا، ألهنا تتعامل مع حياة  

إليها أو األمجل يف الصور، وحتمل أماًل يف قدرتنا على التعرُّف على أسباب املعاانة ومن مث على معرفة أي إجراءات ستخففها على 
 األرجح.

، الذي عرض مئة رسم بياين وخريطة «The Better Angels of Our Nature»كان هذا هو اهلدف من كتايب  
توض ِّح مدى تراجع العنف والظروف اليت تعززه على مدار التاريخ، وللتأكيد على حدوث هذا الرتاجع يف أزمنة خمتلفة ألسباٍب خمتلفة، 

الناجتة عن التناحر والغزو القَبلي،  عرضت أيًضا األمساء. أنتجت عملية التهدئة وإرساء السالم اخنفاًضا خبمسة أضعاف يف معدل الوفيات
وهذه إحدى تبعات سيطرة الدول الفعالة على أقاليٍم ما. وأنتجت عملية التمدين اخنفاًضا أبربعني ضعًفا يف معدل جرائم القتل وجرائم 

اإلنسانية على ما حدث يف  العنف األخرى تال إرساء حكم القانون وأعراف ضبط النفس يف بداية احلداثة يف أورواب. ويُطلق اسم الثورة
 عصر التنوير من إلغاء العبودية واالضطهاد الديين والعقوابت القاسية. ويستخدم املؤرخون مصطلح فرتة السالم الطويلة للتعبري عن تراجع

سالم جديد إذ كانت احلروب احلروب بني القوى العظمى وبني الدول بعد احلرب العاملية الثانية. وبعد هناية احلرب الباردة، نَعَِّم العاملُ ب
ت األهلية واإلابدة العرقية واحلكم االستبدادي أقل، ومنذ مخسينيات القرن املاضي، اكتسح العامل فيضان من الثورات احلقوقية، مثل: حركا

 احلقوق املدنية، وحقوق املرأة، وحقوق املثليني، وحقوق الطفل، وحقوق احليوان.

فون هذه األرقام سوى على قلة قليلة من أمثلة هذا الرتاجع. فعلماء اجلرمية التارخيية على سبيل ال خالف بني اخلرباء الذين أيل 
املثال يتفقون على أنَّ معدل جرائم القتل اخنفض بعد العصور الوسطى، ومن املألوف للباحثني يف العالقات الدولية أنَّ احلروب الكربى 

 األمور تُعد مفاجأة ألغلب الناس على نطاق العامل.، ولكنَّ هذه 1945قلَّت تدرجييًّا بعد عام 

ظننُت أنَّ استعراض رسوم بيانية ميث ِّل حمورها األفقي الزمن وميث ِّل حمورها الرأسي عدد ضحااي العنف أو أي مقاييس أخرى  
على اإلاتحة ويقنعهم أبنَّ العامل قد للعنف، وأنَّ اخلط املنحين من أعلى اليسار إىل أسفل اليمني قد يعاجل اجلمهور من االحنياز املبين 

 أحدث تقدًُّما يف هذا اجملال على األقل. ولكين عرفت من أسئلتهم واعرتاضاهتم أنَّ مقاومة فكرة التقدم راسخة بعمٍق يتجاوز املغالطات



ام وتعبريها عن الواقع فعاًل هو سؤال اإلحصائية. متث ِّل أي جمموعة بياانت ابلطبع انعكاًسا انقًصا للواقع، لذا فالسؤال عن مدى دقة األرق
مشروع، ولكن االعرتاضات مل تكشف عن تشكُّك يف البياانت فحسب، بل عن عدم االستعداد حىت الحتمالية أن تكون احلالة البشرية 

ث، فال ميكنهم إجراء قد حتسَّنت. يفتقر كثرٌي من الناس إىل األدوات املفاهيمية للتحقق مما إذا كان التقدم قد حدث فعاًل أم مل حيد
 معاجلة ذهنية لفكرة إمكانية حتسُّن األوضاع. فيما يلي ُنَسٌخ معدَّلة للحوارات اليت أجريتها مع السائلني.

 إًذا فالعنف قد تراجع خطيًّا منذ بداية التاريخ! ياللروعة!

تقلباته مبقداٍر اثبٍت لكل وحدة  ، فسيكون من املذهل أن ينخفض أي مقياس للسلوك البشري بكل«خطيًّا»كال، مل يرتاجع 
 زمنية، عقًدا تلو اآلخر وقراًن تلو اآلخر، وليس على وتريٍة واحدة أيًضا )وهو على األرجح ما يدور يف عقل السائل(، إذ سيعين هذا أنه

فاعات مفاجئة وأحيااًن أترجح مقلق، يف اخنفاٍض أو ثباٍت دائم وال يزداد مطلًقا. تتسم املنحنيات التارخيية الفعلية بتذبذابٍت وزايدات وارت
اضي، ومن األمثلة على ذلك احلرابن العامليتان، وانتشار اجلرمية يف الدول الغربية منذ منتصف الستينيات حىت بداية التسعينيات يف القرن امل

ات القرن املاضي. يتكون التقدم من اجتاهات والزايدة املفاجئة يف احلروب األهلية يف العامل النامي بعد إهناء االستعمار يف ستينيات وسبعيني
يف العنف تطرأ عليها هذه التقلبات، مثل اجنراٍف أو اندفاٍع هابط، أو عودة من تضخٍُّم مؤقت إىل خط أساس منخفض، فال ميكن أن 

م عند حل املشاكل اجلديدة يسري التقدُّم على وتريٍة واحدة ألنَّ احللول لبعض املشاكل ُتلق مشاكل أخرى، ولكن ميكن استئناف التقد
 بدورها.

وابملناسبة، يقدم اختالف وترية البياانت االجتماعية معادلة سهلة للمنافذ اإلخبارية إلبراز السلبيات، فإذا جتاهلت كل السنوات 
ا متث ِّل خربًا(، فسيتكون لدى القراء انطباع أبنَّ احلياة تزداد  اليت اخنفض فيها مؤشر إحدى املشاكل، وأعلنت عن كل زايدة فيه )مبا أهنَّ

، نفذت صحيفة نيويورك اتميز هذه اخلدعة ثالث مرات مع أرقام كلٍ  2016سوًءا حىت عندما تتحسَّن. يف الستة أشهر األوىل من عام 
 من االنتحار وطول العمر والوفيات الناجتة عن حوادث السيارات.

هذا يعني أنها دورية، أي أنها حتى لو كانت منخفضة حسًنا، إذا كانت معدالت العنف ليست في انخفاٍض دائم،ف
 اآلن، فارتفاعها ثانيًة مجرد مسألة وقت.

، أي تتأرجح كبندول دورية، ذات تقلبات ميكن التنبؤ هبا، دون أن تكون إحصائيةكال، رمبا تكون التغيريات على مداٍر زمين 
كًنا يف أي وقت، فال يعين هذا أن احتماليته تزداد مبرور الوقت. )خسر الساعة بني طريف نقيض. يعين ذلك أنه حىت لو كان االنعكاس مم

ذات التسمية اخلاطئة اليت تتكون يف الواقع من تقلبات مفاجئة « الدورة االقتصادية»كثرٌي من املستثمرين الكثري من املال برهاهنم على 
سات املتجهة يف اجتاٍه إجيايب، أو تقل حدهتا، أو تتوقف متاًما يف ال ميكن التنبؤ هبا(. ميكن أن حيدث التقدم عندما يقل معدل االنعكا

 بعض احلاالت.

كيف يمكنك أن تقول إن معدالت العنف انخفضت؟ ألم تقرأ عن حادث إطالق النيران على المدرسة )أو عن 

لحانة( في التفجير اإلرهابي أو القصف المدفعي أو حاالت الشغب في مباريات كرة القدم أو حادث الطعن في ا
 األخبار هذا الصباح؟



(. ميكن أن يقل شيءٌ ما كثريًا دون أن يتالشى 0ص خمتلفة عن عبارة ص =  >الرتاجع ال يعين االختفاء )كما أنَّ عبارة س 
اريخ. الطريقة ابلسؤال عما إذا كانت مستوايت العنف قد تراجعت على مدار الت ال صلة له مطلًقامتاًما، مما يعين أنَّ مستوى العنف اليوم 

الوحيدة لإلجابة عن ذلك السؤال هو املقارنة بني مستوى العنف اآلن ومستوى العنف يف املاضي، وعندما تنظر إىل مستوى العنف يف 
 املاضي ستجد كثريًا من العنف، حىت لو مل يُكن حيًّا يف ذاكرتك بنفس قدر عناوين األخبار اليت قرأهتا هذا الصباح.

 حصاءات المزخرفة عن قلة العنف شيئًا إذا كنت أحد الضحايا.لن تعني لك كل اإل

ضحية أقل، ولذلك السبب، فهي تعين أن هنالك ماليني األشخاص الذين ليسوا  تكونصحيح، ولكنها تعين أن احتمالية أن 
 ضحااي، ولكن كان ميكن أن يكونوا من بني الضحااي لو أن  معدالت العنف قد بقيت كما هي دون تغيري.

 ًذا ما تقوله هو أن بإمكاننا جميعًا االسترخاء وأنا العنف سينخفض بنفسه.إ

هذا غري منطقي اي أستاذ! إذا رأيَت كومة املالبس املتسخة قد تناقصت، فال يعين هذا أنَّ املالبس قد غسلت نفسها بنفسها، 
 تغيريًا ما يف الوسط االجتماعي أو الثقايف أو املادي بل يعين أن شخًصا ما غسلها. إذا اخنفض معدل أحد أنواع العنف، يعين هذا أنَّ 

كان سبب هذا االخنفاض. إذا استمرت الظروف كما هي، قد يظل مستوى العنف منخفًضا أو حىت يرتاجع أكثر، ولكن إذا مل تستمر 
تها وتطبيقها على نطاٍق أوسع الظروف كما هي، فلن يظل العنف كما هو. يؤكد هذا على أمهية معرفة أسباب الرتاجع، كي حناول تقوي

 لضمان استمرار تراجع العنف.

من السذاجة والعاطفية والمثالية والرومانسية الحالمة والتفاؤل على منهج حزب األحرار والحلم باليوتوبيا 
.  والتشبه ببوليانا وبانجلوس أن تقول إن العنف قلا

فأنت بذلك تصف حقيقًة، « مستوى العنف اخنفض»عنف وتقول كال، أن تنظر إىل البياانت اليت توض ِّح اخنفاض مستوى ال
فأنت بذلك تكون وامهًا، أما أن تتجاهل البياانت « مستوى العنف ارتفع»أما أن تنظر إىل بياانت توض ِّح اخنفاض مستوى العنف وتقول 

 «.ال أعرف شيًئا»فأنت بذلك تكون من أنصار « مستوى العنف ارتفع»اخلاصة ابلعنف وتقول 

 The Blank Slate: The Modernا عن االهتامات ابلرومانسية احلاملة، فسأرد ببعض الثقة، فأان مؤلف كتاب أم
Denial of Human Nature وهو كتاب غري رومانسي ومضاد لليوتوبيا بصورٍة واضحة، وأوضحت فيه أن التطور أعد البشر ،

ة واالنتقام وخداع النفس، ولكنين أؤمن أيًضا أن لدى الناس حس التعاطف مبجموعٍة من الدوافع املدمرة مثل اجلشع والشهوة واهليمن
والقدرة على التأمل يف مآزقهم وملكات للتفكري ومشاركة األفكار اجلديدة، وهذه هي اجلوانب املالئكية من طبيعتنا البشرية كما قال 

انتصرت جوانبنا املالئكية على شياطيننا الداخلية يف أي زماٍن  أبراهام لينكولن. مبجرد النظر إىل احلقائق، ميكننا أن نعرف إىل أي مدى
 ومكاٍن.

 كيف يمكنك التنبؤ بانخفاض مستوى العنف؟ يمكن أن تندلع غًدا حرٌب وتدحض نظريتك.



وإمنا هو مالحظة حلقيقة. أجل، هناك فرق بني احلقيقة اليت « نظرية»التصريح أبنَّ أحد مقاييس العنف قد اخنفض ال يُعد 
قول إن أحد املقاييس تغري مع الوقت، والتنبؤ أبنه سيواصل التغري بنفس الطريقة طوال الوقت لألبد. كما تقول إعالانت الشركات ت

 االستثمارية، فاألداء السابق ال يضمن نتائج مستقبلية.

أن تقدم توقعات قابلة  في تلك الحالة، فيمَ تفيد كل تلك الرسوم البيانية والتحليالت؟ أال يفترض بالنظرية العلمية

 لالختبار؟

اليت ُتضبط فيها املؤثرات السببية، ال ميكن ألي نظرية أن تقدم توقًعا خاًصا  التجارب العمليةتقدم النظرية العلمية توقعاهتا يف 
ة ويتفاعلون مع ابلعامل أبكمله، حيث ينشر سكانه الذين يبلغ عددهم سبعة مليارات شخص أفكارًا سريعة االنتشار يف شبكات عاملي

دورات الطقس واملوارد الفوضوية. أن ُتصر ِّح مبا حيمله املستقبل يف عامٍل غري خاضع للضبط والتحكم، ودون تفسري لسبب وقوع األحداث 
لتنبؤ، ال أهم القيود على صنع املعرفة هو أننا ال نستطيع ا»، وكما قال ديفيد دويتش: نبوءةهبذه الطريقة أو تلك، ال يُعد توقًعا وإمنا 

نستطيع توقع حمتوى األفكار اليت مل تنشأ بعد، أو آاثرها. وليست هذه القيود متماشية مع منو املعرفة بقدٍر غري حمدود فحسب، إمنا 
 «.يستلزم هذا النمو تلك القيود

 إىل أنَّ أمورًا كثرية إن  عجزان عن التنبؤ ليس رخصًة لتجاهل احلقائق ابلطبع، فالتحسُّن يف أحد مقاييس رفاهة اإلنسان يشريُ 
لقوى قد دفعته يف الطريق الصحيح بداًل من الطريق اخلاطئ، ويعتمد توق عنا عم ا إذا كان التقد م سيستمر أم ال، على مدى معرفتنا مباهي ة ا

لرتانزستورات الدافعة له، وإىل أي وقت ستظل كما هي. سيختلف هذا من اجتاٍه إىل آخر، قد يصبح بعضها مثل قانون مور )عدد ا
يتضاعف كل عامني( ويضع أساًسا للثقة )ولكن ليس لليقني( يف أنَّ مثار براعة البشر سترتاكم والتقدم سيستمر. يف حني قد يشبه بعضها 

مسيك »سوق األسهم ويتكهن بتقلبات قصرية املدى ولكنها ستحقق مكاسب على املدى البعيد. رمبا يتحرك بعضها يف توزيٍع إحصائي 
. يف الفصلني «الذيل ، ال ميكن فيه استبعاد األحداث احلدية وإن كان احتمال حدوثها أقل. ورمبا يكون بعضها أيًضا دورايًّ أو فوضوايًّ

ري إىل التاسع عشر واحلادي والعشرين سنلقي نظرًة على التوقع العقالين يف عامٍل متقلب، أما اآلن فعلينا أن نتذكر أنَّ االجتاه اإلجيايب يش
 نه ال يثبت( أننا فعلنا أمرًا صحيًحا، وأن علينا حماولة حتديد هذا الشيء ونكرره أكثر.)ولك

عندما تنفد كل هذه االعرتاضات، أرى أشخاًصا يعتصرون دماغهم ليجدوا طريقًة ما جتعل هذا اخلرب ليس جيًدا كما تقرتح 
 البياانت. وليأسهم، يلجؤون إىل دالالت األلفاظ.

( أحد أشكال العنف؟ أليس التعدين السطحي أحد أشكال العنف؟ أليس غياب Trollingروني )أليس التصيد اإللكت

المساواة أحد أشكال العنف؟ أليس التلوث أحد أشكال العنف؟ أليس الفقر أحد أشكال العنف؟ أليست االستهالكية 

؟ أليس إعداد اإلحصاءات أحد أشكال العنف؟ أليس الطالق أحد أشكال العنف؟ أليست الدعاية أحد أشكال العنف
 أحد أشكال العنف؟

برغم روعة اجملاز كوسيلة تعبريية كالمية، إالَّ أهنا طريقة ضعيفة لتقييم وضع البشرية، يستلزم التعقُّل أو االستدالل األخالقي 
العبيد أو اهلولوكوست. ويستلزم تناسًبا، رمبا يكون األمر مزعًجا عندما يقول شخٌص ما أشياء بغيضة على تويرت، ولكنه ال مياثل جتارة 

لبيئة أيًضا التمييز بني الكالم والواقع، فالدخول ابندفاٍع إىل مركز معين أبزمات االغتصاب واملطالبة مبعرفة ما الذي فعلوه بشأن اغتصاب ا



النتيجة. رغم أنَّ احلدس األخالقي ال يفيد ضحااي االغتصاب الفعلي وال يفيد البيئة بشيء. وأخريًا، يتطلَّب حتسني العامل فهًما للسبب و 
ليست ظاهرة مرتابطة ميكننا « األمور السيئة»، إالَّ أنَّ «الشرير»البدائي مييل إىل جتميع األمور السيئة سوايًّ وإلقاء اللوم فيها مجيًعا على 

رب واجلرمية والتلوث والفقر واملرض واهلمجية حماولة فهمها والقضاء عليها. )فاإلنرتوبيا والتطور ينتجان هذه األمور السيئة بغزارة(. فاحل
 شرور ال جيمعها قاسم مشرتك، وإذا أردان احلد منها، فال ميكننا أن نلعب ابلكلمات مما جيعل حىت مناقشة كلٍ  منها على حدة مستحياًل.

عل املتشك ِّك على كتاب لقد عرضت هذه االعرتاضات كي أمهد الطريق لعرض املقاييس األخرى لتقدم البشرية. أقنعين رد الف
أبنَّ احلدس املبين على اإلاتحة ليس هو العامل الوحيد الذي جيعل الناس جربيني فيما خيص التقدم، وال ميكن إلقاء  اجلوانب املالئكية

 م راسخة بعمٍق أكرب.اللوم يف ولع اإلعالم ابألخبار السيئة متاًما على مطاردة العيون والنقرات. كال، إنَّ اجلذور النفسية لرهاب التقدُّ 

تتضح الفكرة يف جمموعٍة من التجارب الفكرية التخيلية اليت «. السيئ أقوى من اجليد»أعمقها احنياز خلَّصه شعار يقول: 
اقرتحها تفريسكي. إىل أي مدى تتخيل نفسك تشعر أبن حالك أفضل مما تشعر به اآلن؟ إىل أي مدى تتخيل نفسك تشعر أبن حالك 

مجيًعا ُتيل أن منشي خبفٍة أكثر أو تلمع أعيننا ردًّا على الفرضية األوىل، ولكن إجابتنا عن الثانية ستكون: دون حدود.  ؟ ميكنناأسوأ
عل حالك ميكن تفسري هذا التباين يف احلالة املزاجية ابلتباين يف احلياة )وهو الزمة منطقية لقانون اإلنرتوبيا(. كم شيًئا قد حيدث اليوم وجي

كثريًا؟ وجمدًدا، ميكننا مجيًعا أن نفك ِّر يف مكسٍب مفاجئ غريب أو ضربة حظ   أسوأا؟ وكم شيًئا قد حيدث اليوم وجيعل حالك أفضل كثريً 
سعيد ردًّا على السؤال األول، ولكن ستكون اإلجابة عن السؤال الثاين: أشياء ال هنائية. ولكن ال ينبغي أن نعتمد على ُتيالتنا، 

أنَّ الناس ميقتون اخلسائر أكثر مما يتطلعون إىل املكاسب، ويرك ِّزون على اإلخفاقات أكثر مما يتلذذون ابحلظ  فالنصوص النفسية تؤكد
عهم الثناء. )وبصفيت عامل لغوايت نفسية، فأان مضطر إىل أن أضيف أيًضا أنَّ اللغة اإلجنليز  ية السعيد، ويؤملهم االنتقاد أكثر مما يشج ِّ

 عن املشاعر السلبية أكثر من املشاعر اإلجيابية(.حتتوي على كلمات للتعبري 

ون يف ذاكرتنا اخلاصة حبياتنا جند استثناًء واحًدا لالحنياز للسلبية، فرغم أننا نتذكر األحداث السيئة كما نتذكر اجليدة، إالَّ أنَّ ل
حلنني إىل املاضي من طبيعتنا، ففي ذاكرة املصائب الداكن يبهت مبرور الوقت، وابألخص املصائب اليت حدثت لنا بشكٍل شخصي. إنَّ ا

اإلنسان، يشفي الزمن معظم جروحنا. ويضللنا ومهان آخران وجيعالننا نظن أنَّ األمور ليست كما كانت: فعندما تثقلنا أعباء النضج 
خطًأ أنَّ الزمن هو الذي يتدهور.  ومسؤوليات األبوة واألمومة املتنامية نظن خطًأ أنَّ العامل أصبح أقل براءًة، وعندما تتدهور قواان نظن

 «. ال شيء مسؤول عن األايم اخلوايل أكثر من ضعف الذاكرة»مثلما أشار كاتب املقاالت فرانكلني بريس آدامز 

ينبغي أن تسعى الثقافة الفكرية حنو مقاومة احنيازاتنا املعرفية، ولكنها يف الواقع تدعمها غالًبا. إنَّ عالج احلدس القائم على 
هناك إمجاًعا اتًما يف جمال الفنون واإلنسانيات على »اتحة هو التفكري الكمي، ولكنَّ الباحث األديب ستيفن كونور أشار إىل أنَّ اإل

يؤدي هذا اجلهل ابلرايضيات واإلحصاء الذي مصدره أيديولوجي وليس عرضيًّا إىل أن يالحظ الُكتَّاب أنَّ «. الرعب املفرط من األرقام
، عاجزين عن إدراك الفرق بني حقبٍة اندلعت هبا حفنٌة من «مل يتغري شيءٌ »ع اليوم واندلعت يف املاضي ويستنتجون أنَّه احلروب تندل

احلروب اليت تسببت جمتمعًة يف قتل اآلالف، وحقبة اندلعت فيها عشرات احلروب اليت تسببت جمتمعًة يف قتل املاليني، وجيعلهم ذلك 
 نهجية اليت هتيئ لنا تراكم التطورات والتحسينات على املدى البعيد.غري مقد ِّرين للعمليات امل



وليست الثقافة الفكرية مؤهلة لعالج االحنياز للسلبية، فحذران من األمور السلبية احمليطة بنا يفتح جمااًل حملرتيف سرعة الغضب 
ب أنَّ الناس ينظرون إىل الناقد الذي ينتقد كتااًب ما بشدة والضيق الذين يلفتون انتباهنا إىل األمور السيئة اليت فاتتنا. أظهرت التجار 

مفادها بوصفه أكثر كفاءة من الناقد الذي يثين عليه، ورمبا ينطبق هذا أيًضا على النقاد اجملتمعيني. قدَّم املوسيقي اهلزيل توم لرير نصيحة 
يني، الذين شابوا نقدهم االجتماعي بتحذيرات من وقوع الكوارث، منذ زمن األنبياء العرب «. توقَّع األسوأ دائًما، وسيهللون لك كأنك نيب»

م يؤدون دورهم يف املراقبة والتنقيب عن الفساد وفضحه وابتالء املرتفني ، جرت مساواة التشاؤم ابجلدية األخالقية. يعتقد الصحافيون أهنَّ
م ميكنهم أن يكتسبوا وقارًا ف ورايًّ عرب اإلشارة إىل مشكلة مل حُتل بعد، والتنظري أبهنا أحد أعراض عرب إبراز السلبيات، ويعرف املثقفون أهنَّ

 اجملتمع املريض.

والعكس صحيح أيًضا، إذ الحظ الكاتب يف الشؤون املالية مورجان هاوزل أنَّه يف حني يبدو املتشائمون كأهنم حياولون 
عندما يعرض عليك شخٌص ما حالًّ إلحدى املشاكل، سيسارع مساعدتك، فإن  املتفائلني يبدون كأهنم حياولون أن يبيعوا لك شيًئا. 

 املنتقدون ابإلشارة إىل أنه ليس عالًجا شاماًل وال عالًجا سريًعا وال عصا سحرية وال حالًّ يناسب اجلميع، إنَّه جمرد مسك ِّن أو حل ٍ 
انبية وعواقب غري مقصودة. وابلطبع، مبا أنَّه تكنولوجي سريع يعجز عن فهم األسباب اجلذرية وسيأيت بنتائج عكسية فيكون له آاثر ج

انية ال يوجد عالج شامل ولكل شيء آاثر جانبية )فال ميكنك أن تفعل شيًئا منعزاًل عن البقية(، فإنَّ هذه اجملازات تُعد رفًضا لتقبُّل إمك
 حتسُّن أي شيء على اإلطالق.

يدة، فاجملتمع احلديث عبارة عن رابطة من النخب السياسية ميكن أن يكون التشاؤم يف أوساط أهل الفكر أحد أشكال املزا
ارة والصناعية واملالية والتكنولوجية والعسكرية والفكرية، اليت تتنافس مجيعها على املكانة والنفوذ، ولكل منها مسؤوليات خمتلفة جتاه إد

كأن يشعر األكادمييون أبفضلية على رجال األعمال،   اجملتمع. قد تكون الشكوى من اجملتمع احلديث طريقة غرضها اخلفي تثبيط اخلصوم،
ينتج التنافس على نيل املديح مياًل إىل : »1651ويشعر رجال األعمال أبفضلية على الساسة، وهكذا. مثلما ذكر توماس هوبز عام 

 «.تبجيل األقدمي ة، لذلك فإن الناس يتنازعون مع األحياء ال مع املوتى

ق، إذ جتعلنا دائرة التعاطف املتسعة مهتمني ابألضرار اليت كانت ستمر علينا مرور الكرام يف للتشاؤم ابلتأكيد جانب مشر 
بقة األزمنة األشد  قسوًة، فنحن مثاًل ندرك اليوم أنَّ احلرب األهلية السورية مأساة إنسانية، يف حني اندرًا ما نتذكر حروب العقود السا

ا تسببت يف قتل املزيد من الناس ونزوحهم. عندما كنُت مثل احلرب األهلية الصينية وتقسيم اهلند و  احلرب الكورية بنفس الطريقة، رغم أهنَّ
 يف مراحل النمو، كان التنمر يُعد جزًءا طبيعيًّا من الصبا، كان من الصعب تصديق أنَّ رئيس الوالايت املتحدة قد يلقي يوًما ما خطبةً 

. عندما يزداد اهتمامنا ابإلنسانية، منيل إىل أن نظن خطأً أنَّ األضرار احمليطة بنا متث ِّل 2011عن شرور التنمر، كما فعل ابراك أوابما يف 
 عالمات على مدى االحنطاط الذي وصل إليه العامل، وليس على مدى ارتقاء معايريان.

مؤخرًا، ففي أعقاب  ولكن قد يكون للسلبية املتعنتة نفسها عواقب غري مقصودة، واليت بدأ بعض الصحافيني يشريون إليها
، أتمَّل ديفيد بورنشتاين وتينا روزنربج، الكاتبان بصحيفة نيويورك اتميز، يف دور اإلعالم يف نتيجتها 2016االنتخاابت األمريكية لعام 

 الصادمة، كما يلي:



المشاكل »ـ يمكن تعريفها ب« األخبار الجادة»بأنا  -الشائع في الصحافة األمريكية-استفاد ترامب من االعتقاد 

مهاد تركيز الصحافة المستمر طيلة عقود على المشاكل واألمراض التي تبدو كأناها ليس لها عالج «.. التي تحدث

الطريق الذي سمح بأن يزرع ترامب بذور االستياء واليأس.. وأحد عواقب ذلك أنا كثيًرا من األمريكيين اليوم 
لنظام أو تقدير قيمته أو حتى تصديقه، مما يؤدي إلى فتح الشهية يصعب عليهم تخيل الوعد بالتغيير المتزايد ل

 «.تحطيم اآلالت»للتغيير الثوري بما يشبه حركة 

ال يلقي كلٌّ من بورنشتاين وروزنربج ابللوم على املذنبني املعتادين )التليفزيون ووسائل اإلعالم االجتماعي وبرامج الكوميداي 
ا يربطونه ابلتحو  ل الذي حدث خالل حقبيت فييتنام ووترجيت من متجيد القادة إىل التدقيق يف سلطاهتم، بتطرٍف يف التشاؤم املسائية( وإمنَّ

 الساخر دون تفرقة، إذ أصبح كل شيء خاص ابجلهات املدنية األمريكية الفاعلة يستدعي هجوًما شرًسا.

ا تنمو ومهًا من صنع االحنياز املبين على إذا كانت جذور رهاب التقدُّم تكمن يف الطبيعة البشرية، فهل يُعد  اقرتا حي أبهنَّ
اإلاتحة؟ سننظر فيما يلي إىل مقياٍس موضوعي، استباقًا لألساليب اليت سأستخدمها يف بقية الكتاب. طبَّق عامل البياانت كاليف ليتارو 

، وعلى 2005و 1945ميز بني عامي تقنيًة ُتدعى التنقيب عن املشاعر أو حتليل املشاعر على كل مقال نشرته صحيفة نيويورك ات
. يقي ِّم حتليل املشاعر نربة النص عرب مجع 2010و 1979دولة بني عامي  130أرشيف من النشرات اإلذاعية واملقاالت املرتمجة من 

تائج ن 1-4. يوض ِّح الشكل رقم مريع، وفظيع، ولطيف، وجيدعدد الكلمات ذات الدالالت اإلجيابية والسلبية، وسياقاهتا، مثل 
التحليل. بعد استبعاد كل الذبذابت واألمواج اليت تعكس أزمات كل حني، نرى أنَّ االنطباع أبنَّ األخبار ازدادت سلبيًة مبرور الوقت 
حقيقي. ازدادت صحيفة نيويورك اتميز كآبة يف القرن املاضي منذ أوائل الستينيات حىت أوائل السبعينيات، وابتهجت قلياًل )قلياًل فقط( 

الثمانينيات والتسعينيات، مث غرقت يف مزاٍج أسوأ بصورٍة تصاعدية يف العقد األول من القرن اجلديد، وازدادت املنافذ اإلعالمية يف  يف
 بقية العامل أيًضا كآبًة منذ أواخر سبعينيات القرن املاضي حىت يومنا هذا.

عندما نفحص حالة البشرية يف الفصول  1-4ر الشكل رقم إًذا، هل العامل حقًّا يف احنداٍر مستمر طيلة هذه العقود؟ تذكَّ 
 التالية.



 

      2010حتى  1945: نبرة نشرات األخبار منذ 1-4الشكل رقم 
 .2011المصدر: ليتارو        

 احلقيقة أحد ما هو التقدم؟ رمبا تظن أنَّ هذا السؤال ذايت ونسيب جدًّا حسب الثقافة لذا ال ميكن اإلجابة عنه أبًدا، لكنَّه يف
 أسهل األسئلة اليت ميكن اإلجابة عنها. 

والوفرة أفضل وتوفر الرزق أفضل من اجلوع، احلياة أفضل من املوت، والصحة أفضل من املرض، يتفق معظم الناس على أنَّ 
، والذكاء أفضل من اجلهل ، واملعرفة أفضلاالستبدادواحلرية أفضل من والسالم أفضل من احلرب، واألمن أفضل من اخلطر، ، الفقرمن 

 وفرص االستمتاع ابلعائلة واألصدقاء والثقافة والطبيعة أفضل من الكدح والراتبة.، البؤسوالسعادة أفضل من  من تبلد الذهن،

 وكل هذه األمور قابلة للقياس، إذا كانت قد حتسَّنت مبرور الوقت، فهذا هو التقدُّم.

كما هي ابلضبط، فالقيم إنسانية بصراحٍة، وتتجاوز عن الفضائل الدينية والرومانسية   ابلطبع لن يتفق اجلميع على هذه القائمة
ا بداية ضرورية، فمن  واألرستقراطية مثل اخلالص واللطف والقدسية والبطولة والشرف واجملد واألصالة. ولكن قد يتفق الغالبية على أهنَّ

ون األولوية للحياة والصحة واألمن واملعرفة ابلقراءة والكتابة والرزق والتحفيز السهل متجيد قيٍم سامية جمردة، ولكنَّ أغلب الناس مينح
لسبٍب واضٍح هو أنَّ هذه األمور اجليدة شروط الزمة حلدوث أي شيء آخر. إذا كنت تقرأ هذا الكتاب، فأنت لست ميًتا وال تتضور 

ا، مما يعين أنَّ وضعك ال يسمح لك ابلتعايل على هذه القيم أو إنكار أنَّ جوًعا وال معدًما وال حمتضرًا وال مفزوًعا وال مستعبًدا وال أميًّ 
 من حق اآلخرين مشاركتك يف حظك السعيد.
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 ملخص للنشرات اإلذاعية العالمية

 نيويورك تايمز



دولة، إضافًة إىل ما  189، اتفقت الدول األعضاء مجيًعا، وهي 2000وللمفاجأة، ال يتفق العامل على هذه القيم، ففي عام 
 تتداخل متاًما مع هذه القائمة. 2015اف إمنائية لأللفية لعام منظمة دولية، على مثانية أهد 25يقرب من 

ال يعرف ، وإليك صدمة اثنية: أحدث العامل تقدًُّما مذهاًل يف كل مقياس من مقاييس رفاهة اإلنسانوإليك هذه الصدمة: 
 .أحد تقريًبا هبذا األمر

اإلعالمية الكربى واملنتدايت الفكرية، فالبياانت ليست  يسهل العثور على معلومات عن تقدُّم اإلنسان، رغم غياهبا عن املنافذ
وموقع ماراين  Our World in Dataمدفونة يف تقاريٍر مملة وإمنا معروضة يف مواقع إلكرتونية رائعة، وابألخص موقع ماكس روزر 

ل إحدى حماضرات . )اكتشف روزلينج أنَّ حىت ابتالع سيٍف خالGapminderوموقع هانس روزلينج  HumanProgressتويب 
ليس كافًيا للفت انتباه العامل(. أقيمت هذه احلجة يف كتٍب رائعة، بعضها من أتليف ُكتَّاب فائزين جبائزة نوبل،  2007تيد يف عام 

 The Infinite، وInfinite Progress، وThe Progress Paradox، وProgressوتفخر عناوينها ابلتقدُّم، ومنها: 
Resourceو ،The Rational Optimistو ،The Case for Rational Optimismو ،Utopia for 

Realistsو ،Mass Flourishingو ،Abundanceو ،The Improving State of the World ،
 The Great، وThe Big Ratchet، وThe Moral Arc، وThe End of Doom، وGetting Betterو

Escapeو ،The Great Surgeو ،The Great Convergence مل يكافأ أيٌّ منها جبائزة كربى، ولكن يف الفرتة اليت( .
ظهرت فيها هذه الكتب، حصلت أربعة كتب عن اإلابدة العرقية وثالثة عن اإلرهاب واثنان عن السرطان واثنان عن العنصرية وكتاب 

ويهم قراءة مقاالت القوائم، نُشر يف السنوات األخرية واحد عن االنقراض على جائزة بولتزر عن فئة األعمال غري اخليالية(. وإىل من تسته
 Five Reasons، وFive Amazing Pieces of Good News Nobody Is Reportingبعض منها مثل: 

Why 2013 Was the Best Year in Human Historyو ،Seven Reasons the World Looks 
Worse Than It Really Is26، و Charts and Maps That Show the World Is Getting 

Much, Much Better40، و Ways the World Is Getting Better :50، وقائميت املفضلة هي Reasons 
Why We’re Living Through the Greatest Period in World History لنلقي نظرًة على بعٍض من .

 هذه األسباب.

  



 الفصل الخامس

 الحياة

ل البقاء على قيد احلياة هو الدافع البدائي للكائنات احلية، وينشر اإلنسان براعته وعزمه الواعي على جتنب املوت إنَّ الصراع من أج
الغضب، الغضب على »، وانشد ديالن توماس بـ «فَاْخرَتِّ احْلََياَة لَِّكْي حَتَْيا أَْنَت َوَنْسُلكَ »ألطول وقٍت ممكن، وقد قال إله العهد القدمي: 

 ، فالعمر املديد هو النعمة الكربى.«وراحتضار الن

ما العمر املتوقع، يف رأيك، أن يعيشه شخص عادي يف هذا العامل اليوم؟ تذكَّر أنَّ املتوسط العاملي يتأثر سلًبا حباالت الوفاة  
ال، الذين يضيفون أصفارًا املبكرة بفعل اجلوع واملرض يف الدول كثيفة السكان يف العامل النامي، ويتأثر على حنو خاص  بوفيات األطف

 كثرية إىل متوسط األعمار.

عاًما، إىل أي مدى قارب ُتمينك هذه اإلجابة؟ يف استطالٍع حديث أجراه  71.4، كانت اإلجابة هي 2015يف عام  
هذه النتيجة هانس روزلينج، وجد أن أقل من شخٍص واحد من بني كل أربعة سويديني مخَّنوا أنَّ متوسط العمر كان كبريًا هكذا، و 

متوافقة مع نتائج استطالعات الرأي على جنسيات متعددة أخرى بشأن كلٍ  من طول العمر واملعرفة ابلقراءة والكتابة والفقر فيما أمساه 
ال لو كتبُت اختيارات لإلجابة عن كل سؤ »روزلينج مبشروع اجلهل. كان شعار املشروع هو حيوان الشمبانزي، ألنَّه كما فسَّر روزلينج: 

على حبات موز، وطلبت من حيواانت الشمبانزي يف حديقة احليوان اختيار اإلجابة الصحيحة، لكانت نتيجة إجاابهتم أفضل من 
مل يُكن املشاركون، الذين كان من بينهم طالب جمال الصحة العاملية وأساتذته، جاهلني ابحلقائق بقدر ما «. املشاركني يف االستطالعات

 رٍة مغلوطة.كانوا متشائمني بصو 

 ، وهو خمطط للعمر املتوقع على مر القرون صنعه ماكس روزر، يظهر منط عام يف اتريخ العامل.1-5يف الشكل رقم  



 

  2015حتى  1771: متوسط العمر المتوقع منذ 1-5الشكل رقم 
، ومن منظة الصحة العالمية والبك 2000لألعوام قبل  2005لي عام ، بناًء على بيانات مستمدة من دراسة راي2016n، روزر Our World in Data موقع المصدر:

 الدولي لألعوام التي تلتها، وبيانات محدثة قدمها ماكس روزر.
عاًما،  35كان متوسط العمر املتوقع يف أورواب واألمريكتني يف زمن بداية هذا املخطط، أي يف القرن الثامن عشر، حوايل  

 29عاًما لدينا بياانهتم قبل هذه النقطة الزمنية، إذ كان متوسط العمر املتوقع يف العامل أبكمله  225منذ وكان اثبًتا على ذلك الرقم 
عاًما. تقع هذه األرقام يف نطاق املدى العمري املتوقع يف أغلب مراحل اتريخ البشرية، فقد كان متوسط العمر املتوقع للبشر يف مرحلة 

ونصف، وتناقص على األرجح لدى أول من عملوا ابلزراعة بسبب نظامهم الغذائي املعتمد على  عاًما 32الصيد ومجع الثمار حوايل 
 النشوايت واألمراض اليت انتقلت إليهم من املاشية ومن اآلخرين. مث  عاد العمر املتوقع إىل أوائل الثالثينيات يف العصر الربونزي وظل

تلف القرون واملناطق. ميكننا أن نطلق على هذه الفرتة من اتريخ البشرية احلقبة كذلك آالف السنوات، مع بعض التقلبات الصغرية يف خم
طلًحا املالتوسية، إذ كان أي تقدم يف الزراعة أو الصحة يُلغى سريًعا بفعل الزايدة السكانية السريعة الناجتة، رغم أنَّ كلمة حقبة تبدو مص

 وعنا على األرض.ابملئة من زمن وجود ن 99.9غريًبا إذا أطلقناها على 

ولكن بدًءا من القرن التاسع عشر، انطلق العامل يف رحلة اهلروب الكبري، وهو املصطلح الذي استخدمه االقتصادي آجنوس  
 ن، والديتون للتعبري عن حترر البشرية من إرث الفقر واملرض والوفاة املبكرة. بدأ متوسط العمر املتوقع يف الزايدة، وتسارع يف القرن العشري

إنَّنا مع كل عاٍم ميرر »تظهر عليه أي عالمات على التباطؤ. منيل، مثلما أشار املؤرخ االقتصادي يوهان نوربريج، إىل أن نقول ألنفسنا 
من عمران، نقرتب إىل املوت مبقدار عاٍم، ولكن خالل القرن العشرين كان الشخص العادي يقرتب إىل املوت مبقدار سبعة أشهٍر فقط 

ومن املثري أنَّ هَِّبة العمر املديد تنتشر لتشمل البشرية مجعاء، مبا يشمل الدول األفقر يف العامل، وخبطى أسرع «. مير من عمره مع كل عامٍ 
متوسط العمر املتوقع يف كينيا قد ازداد مبقدار عشرة أعوام تقريًبا ما بني عامي »من خطى انتشارها يف الدول الغنية. إذ قال نوربريج إنَّ: 
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. بعد أن عاش الشخص العادي يف كينيا وأحب وكافح طيلة عقٍد كامل، مل يفقد عاًما واحًدا من بقية حياته، فزاد 2013و 2003
 «.عمر اجلميع عشرة أعوام، ومل يقرتب منهم املوت مبقدار خطوٍة واحدة

ب الكبري عندما انفصلت بضعة دول نتيجةً لذلك، فإن  غياب املساواة يف متوسط العمر املتوقع، الذي ظهر خالل مرحلة اهلرو  
، مل يُكن متوسط العمر املتوقع يف أي دولٍة يف 1800حمظوظة عن البقية، يتضاءل اآلن ابنضمام بقية الدول إىل من سبقوها. يف عام 

يقيا وآسيا كثريًا. عاًما يف أورواب واألمريكتني، سابقني بذلك إفر  60كان قد بلغ حوايل   1950عاًما، وحبلول عام  40العامل أعلى من 
ولكن منذ ذلك احلني، زاد متوسط العمر املتوقع يف آسيا بضعف املعدل األورويب، ويف إفريقيا مبقدار مرة ونصف أكثر منه. يُتوقع أن 

ياته، ولوال يعيش طفل إفريقي مولود اليوم عمرًا مساواًي لشخٍص مولود يف األمريكتني يف مخسينيات القرن املاضي أو يف أورواب يف ثالثين
نكبة اإليدز، اليت سببت اخنفاًضا فظيًعا يف التسعينيات قبل أن تبدأ األدوية املضادة للفريوسات الرجعية ابلسيطرة على املرض، لكان 

 املتوسط أعلى.

مكان طوال الوقت،  إنَّ منحدر اإليدز يف إفريقيا مبثابة تذكري أبنَّ التقدم ليس سل ًما متحرًكا يزيد حتًما رفاهة كل إنسان يف كل 
فهذا فعل السحر، والتقدم ليس نتيجًة للسحر وإمنا حلل املشاكل. املشاكل حتمية، وقد عانت قطاعات خاصة من البشرية يف بعض 
األوقات من انتكاسات فظيعة، فباإلضافة إىل وابء اإليدز يف إفريقيا، اخنفض معد ل العمر بني صغار البالغني حول العامل خالل مرحلة 

، وبني األمريكيني البيض يف منتصف العمر من أصل غري التيين/إسباين وغري 1919و 1918فشي اإلنفلونزا اإلسبانية يف عامي ت
 احلاصلني على تعليٍم جامعي يف بداية القرن احلادي والعشرين. ولكنَّ املشاكل قابلة للحل، وتعين حقيقة االرتفاع املتواصل يف األعمار

 رافيات الغربية األخرى أنَّ حلول املشكالت اليت تواجه هذه الدميوغرافية ممكنٌة أيًضا.يف كلٍ  من الدميوغ

ميتد متوسط املدى العمري بفعل االخنفاض يف معدل وفيات املواليد واألطفال أكثر من أي سبٍب آخر، ألنَّ األطفال يتسمون  
ما حدث ملعدل  2-5مسنٍ  يف الستني من عمره. يوض ِّح الشكل رقم ابهلشاشة وألنَّ وفاة طفٍل ُتف ِّض املتوسط أكثر مما تفعل وفاة 

ة بصورٍة أو أبخرى عن قاراهتا.  وفيات األطفال منذ عصر التنوير يف مخس دول معرب ِّ



 

  2013حتى  1751: معدل وفيات األطفال منذ 2-5الشكل رقم 
لمعدل وفيات األطفال المنشورة على موقع  ألمم المتحدة، بناًء على تقديرات ا2016a، روزر Our World in Data المصدر: 

http://www.childmortality.org/ وقاعدة بيانات الوفيات البشرية ،Human Mortality Database  على موقعorg/http://www.mortality.. 
ا تشري إىل النسبة املئوية لألطفال الذين ميوتون قبل أن يبلغوا عامهم اخلامس من إمجايل   انظر إىل األرقام على احملور الرأسي، إهنَّ

الربع األطفال. أجل، حىت السنوات األوىل من القرن التاسع عشر يف السويد، إحدى أكثر دول العامل ثراًء، كانت نسبة ترتاوح بني 
من إمجايل األطفال يتو فون قبل عيد ميالدهم اخلامس، ويف بعض السنوات بلغت هذه النسبة ما يقرب من النصف. يبدو أنَّ  لثوالث

ل هذا أمر منطي يف اتريخ البشرية، إذ كان مُخس األطفال يف مرحلة الصيد ومجع الثمار ميوتون يف عامهم األول، ونصفهم تقريًبا ميوتون قب
 تعكس هذه االرتفاعات الناتئة يف املنحىن قبل القرن العشرين لغط البياانت فحسب، بل تعكس أيًضا طبيعة احلياة بلوغ سن الرشد. ال

د احملفوفة ابملخاطر، فقد يدق الوابء أو احلرب أو اجملاعة األبواب يف أي وقٍت بصحبة املوت. وحىت املرتفني قد تلحق هبم املآسي، إذ فق
 ني مث فقد ابنته العزيزة آين عندما كانت يف العاشرة من عمرها.تشارلز داروين طفلني رضيع

مث حدث أمٌر الفت للنظر، هبط معدل وفيات األطفال هبوطًا مفاجًئا مبقدار مئة مرة، ليبلغ كسرًا من نقطٍة مئوية يف الدول  
ة يف العامل ال يقل فيها معدل وفيات املواليد ال توجد دولة واحد: »2013املتقدمة، وأصبح اهلبوط عامليًّا. مثلما الحظ ديتون يف عام 

اخنفض معدل وفيات األطفال يف منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكربى من حوايل «. 1950واألطفال اليوم عمَّا كان عليه يف عام 
، واخنفض 2015ام طفٍل من بني كل أربعة أطفال يف ستينيات القرن املاضي إىل أقل من طفٍل واحد من بني كل عشرة أطفال يف ع

يف املئة، وهي ما تزال نسبة مرتفعة، ولكنَّها ستقل ابلتأكيد إذا استمرت قوة الدفع احلالية حنو تعزيز الصحة  4إىل  18املعدل العاملي من 
 العاملية.
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ء أطفال أقل، مبا تذك ر حقيقتني تكمنان وراء هذه األرقام، األوىل هي الدميوغرافية: فعندما ميوت أطفال أقل، يكون لدى اآلاب 
ر  قنبلة »أهنم مل يُعد عليهم أتمني رهاهنم ضد فقدان أسرهتم أبكملها. وهكذا، على النقيض من القلق بشأن أنَّ إنقاذ حياة األطفال سيفج ِّ

لصحية يف )وهو هلع بيئي ضخم سيطر على الستينيات والسبعينيات من القرن املاضي، مما أدى إىل مطالبات بتقليل الرعاية ا« سكانية
 دول العامل النامي(، فإنَّ الرتاجع يف معدل وفيات األطفال قد أبطل هذه القنبلة.

واحلقيقة الثانية شخصية، ففقدان طفل يُعد من بني أكثر التجارب تدمريًا لإلنسان. ُتيَّل هذه املأساة، مث حاول ُتيلها مليون  
والذين كانوا ليموتوا لو كانوا قد ُولِّدوا قبل مخسة عشر عاًما، مث  م املاضي فقط،مل ميوتوا العامرة أخرى، هذا رُبع عدد األطفال الذين 

 2-5كر ِّر العملية مئيت مرة تقريًبا، لألعوام وصواًل إىل بداية الرتاجع يف معدل وفيات األطفال. توض ِّح الرسوم البيانية مثل الشكل رقم 
  يف استيعاب مدى جسامته.انتصارًا للرفاهة البشرية ال ميكن للعقل أن يبدأ حىت

الطبيعة األخرى، وهو وفاة األم أثناء الوالدة، وقد  أشكال قسوةمما يصعب تقديره كذلك انتصار البشرية القريب على أحد  
تقريًبا من كانت نسبة واحد يف املئة «. تكثريًا اكث ر أتعاب حبلك. ابلوجع تلدين أوالًدا»قال إله العهد القدمي، الرحيم، للمرأة األوىل: 

األمهات مينت أثناء هذه العملية حىت وقٍت قريب، ويف حالة نساء أمريكا، كانت خطورة احلمل منذ قرٍن أشبه ابإلصابة بسرطان الثدي 
 يف أربع دول تعرب ِّ كلٌّ منها عن منطقتها. 1751مسار معدل وفيات األمهات منذ عام  3-5اليوم. يوض ِّح الشكل رقم 

 

   2013حتى  1751: معدل وفيات األمهات منذ 3-5الشكل رقم 
بصورةٍ جزئية،  Gapminder، بناًء على بيانات كلوديا هانسن من مؤسسة 2016p، روزر Our World in Data المصدر:

n/gd010/https://www.gapminder.org/data/documentatio. 
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يف املئة. انتشر هذا  0.004إىل  1.2ابتداًء من القرن الثامن عشر يف أورواب، اخنفض معدل الوفيات بثالمثئة ضعف، من  
الرتاجع ليصل إىل بقية العامل، مبا يشمل الدول األفقر اليت اخنفض فيها معدل الوفيات على حنٍو أسرع يف وقٍت أقصر بسبب بدايتها 

يف املئة  0.2معدل الوفيات يف العامل أبكمله، بعد اخنفاضه مبقدار النصف تقريًبا خالل مخسة وعشرين عاًما فقط، حوايل متأخرًة. يبلغ 
 .1941اآلن، وهو تقريًبا املعدل الذي وصلت إليه السويد يف عام 

طول العمر املوضحة يف الشكل رمبا تتساءل عمَّا إذا كان االخنفاض يف معدل وفيات األطفال ميكنه تفسري كل الزايدات يف  
، هل نعيش حقًّا عمرًا أطول أم أننا ننجو فقط من مرحلة الرضاعة أبعداٍد أكرب؟ ففي النهاية، ال تعين حقيقة كون متوسط 1-5رقم 

أعياد ميالدهم عاًما أنَّ مجيعهم مات فجأًة يف  30العمر املتوقع لألشخاص الذين عاشوا يف القرن التاسع عشر عند والدهتم كان حوايل 
ون الثالثني، فاألطفال الُكثر الذين ماتوا كانوا خيف ِّضون من املتوسط، مما ألغى أثر األشخاص الذين ماتوا يف سنٍ  كبرية، وهؤالء املسن

سقراط قبل  موجودون يف كل جمتمع. يف زمن العهد القدمي، قيل إنَّ أايم عمران كانت حوايل سبعني عاًما، وهذا هو الُعمر الذي تويف فيه
قبل احلقبة احلالية، ليس نتيجة سبٍب طبيعي وإمنا بفعل كأٍس من شراب الشوكران السام. كان كثريون من بني القبائل  399أوانه عام 

د اليت عاشت على الصيد ومجع الثمار يف السبعينيات والثمانينيات من عمرهم، رغم أنَّ متوسط العمر املتوقع المرأة من قبيلة اهلادزا عن
ا لو جتاوزت اخلامسة واألربعني، فيمكنها أن تتوقع أن تعيش  32.5والدهتا كان   عاًما آخرين. 21عاًما، إالَّ أهنَّ

إًذا فهل يعيش من ينجون منَّا من حمَِّن اإلجناب والطفولة اليوم عمرًا أطول من عمر الناجني يف احلقب السابقة؟ أجل، أطول  
عاًما،  70وسط العمر املتوقع يف اململكة املتحدة عند الوالدة، ويف أعماٍر خمتلفة ترتاوح بني العام ومت 4-5كثريًا. يوض ِّح الشكل رقم 

 على مدار الثالثة قرون املاضية.



 

وام السابقة على . بيانات األع2016n، روزر Our World in Dataالمصدر:  2013حتى  1701: متوسط العمر المتوقع في المملكة المتحدة منذ 4-5الشكل رقم 
. وبيانات األعوام منذ 2014فان زاندن وآخرين،  التابع لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(، Clio Infraمشروع  تخص إنجلترا وويلز ومصدرها 1845

 ./Human Mortality Database ،http://www.mortality.orgتخص أعوام منتصف العقد فقط، ومصدرها  1845
مهما كان عمرك، فأمامك اآلن سنوات أكثر لتعيشها ممن كانوا يف نفس عمرك يف العقود والقرون السابقة، فالطفل الرضيع  

عاًما يف  72و ،1905عاًما يف  57، و1845عاًما يف  47الذي جنا من السنة األوىل احلرجة من حياته، كان العمر املتوقع أن يعيشه 
 36، و1845. والشخص الذي يبلغ ثالثني عاًما كان من املتوقع أن يتطلع إىل ثالثني عاًما آخر يف 2011عاًما يف  81، و1955

، لتوقَّع أن 1905. لو كان سقراط قد تعاىف يف عام 2011عاًما آخر يف  52، و1955عاًما آخر يف  43، و1905عاًما آخر يف 
كان ما   1845عاًما يف  80. والشخص البالغ 2011عاًما آخر يف  16، و1955رى، وعشرة أعوام أخرى يف حييا تسعة أعوام أخ

 .2011عاًما يف  80زال يف عمره مخسة أعوام أخرى، يف مقابل تسعة أعوام يف عمر البالغ 

والذي  1950اإلثيويب املولود عام وظهرت اجتاهات مشاهبة، وإن كانت أبعداٍد أقل )حىت اآلن( يف بقية أحناء العامل، فالطفل  
سنوات واملولود حالًيا الذي من  10عاًما، يف مقابل الطفل اإلثيويب الذي يبلغ  44سنوات كان من املتوقع أن يعيش  10يبلغ عمره 

العامل خالل  التحسينات اليت جرت يف الصحة بني فقراء»عاًما. أشار االقتصادي ستيفن رادليت إىل أنَّ  61املتوقع أن يعيش حىت 
ا ُتصنَّف ضمن أعظم اإلجنازات يف اتريخ البشرية. اندرًا ما حتسنت ا لرفاهة العقود القليلة املاضية كبرية جدًّا ومنتشرة للغاية لدرجة أهنَّ
وى قلة األساسية لكثرٍي من الناس حول العامل هبذه الدرجة اهلائلة وهذه السرعة الكبرية، ومع ذلك فال يعي حبدوث هذا التحسن س
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كال، لن نقضي سنوات الشيخوخة اإلضافية من عمران يف كرسي هزاز، فبالطبع كلما طال عمرك، قضيت سنوات أكثر يف  
مرحلة الشيخوخة، آبالمها وأوجاعها احلتمية، ولكنَّ األجسام األفضل يف مقاومة الضرابت القاضية أفضل أيًضا يف مقاومة االعتداءات 

رض واإلصابة واإلهناك. مع زايدة املدى العمري، يزداد أيًضا عنفواننا، حىت لو مل يُكن ذلك بنفس عدد السنوات. األقل خطورة كامل
)عبء املرض العاملي( قياس هذا التحسُّن ليس فقط عرب  The Global Burden of Diseaseحاول مشروع بطويل يُدعى 

، وإمنا أيًضا عرب حساب عدد 291مراض واإلعاقات اليت يبلغ عددها حساب عدد األشخاص الذين ميوتون فجأة بفعل كلٍ  من األ
 56.8السنوات اليت يفقدوهنا من احلياة الصحية، مرجَّحة حسب درجة هتديد كلٍ  من احلاالت املرضية جلودة حياهتم. قدَّر املشروع أنَّ 

هي أعوام يتمتع فيها ابلصحة،  1990العامل يف عام  عاًما من احلياة اليت كان من املتوقع أن يعيشها شخص عادي يف 67.5من أصل 
عاًما من بني األعوام اإلضافية املتوقعة  3.8أيًضا، نعرف أنَّه  2010ويف الدول املتقدمة على األقل، حيث توجد تقديرات متاحة لعام 

توض ِّح هذه األرقام أنَّ الناس يعيشون اليوم يف عاًما واليت اكتسبناها خالل هذين العقدين، متث ِّل أعواًما صحية.  4.7حلياتنا اليت تبلغ 
. ميث ِّل اخلََرف اخلوف األكرب الذي تثري  ه صحٍة مثاليٍة سنوات أطول كثريًا من جمموع ما عاشه أسالفهم من سنوات يف الصحة والوهن سوايًّ

، تراجع معدل اإلصابة به 2012و 2000احتمالية احلياة الطويلة لكثرٍي من الناس، ولكن  مفاجأة سارة أخرى ظهرت، فبني عامي 
 عاًما. 82.4إىل  80.7عاًما مبعدل الربع، وارتفع متوسط سن تشخيص اإلصابة به من  65بني األمريكيني الذين تتجاوز أعمارهم 

ليست جمرد رسوم تزخرف حياتك وتُقاس مبصرٍي  4-5هناك املزيد من األخبار السارة، فاملنحنيات املوضحة يف الشكل رقم  
من اثنني فقط وستنخفض يوًما ما مبقدار الثلث مثاًل، وإمنا هي توقعات من إحصاءات حيوية حديثة مبنية على افرتاض جتمُّد املعرفة 
الطبية يف وضعها احلايل، ال يصدق أحد هذا االفرتاض ابلطبع، ولكن ليس أمامنا خيار آخر يف غياب القدرة على استشفاف التقدم 

 مما تشري إليه األرقام اليت قرأهتا على احملور الرأسي. -ورمبا أطول كثريًا-ين ذلك أنَّك ستعيش على األرجح أطول الطيب املستقبلي. يع

عنيَّ جورج بوش جملًسا لألخالقيات البيولوجية اتبًعا للرئيس بغرض التعامل  2001يشكو الناس كل شيء تقريًبا، ففي عام  
الطب البيولوجي الذي يَعُِّد حبياة أطول وتتسُم بصحٍة أفضل. قضى رئيس هذا اجمللس، الفيزايئي مع اخلطر احملدق الناتج عن التقدم يف 

الرغبة يف إطالة أمد الشباب تعرب ِّ عن أمنية طفولية ونرجسية غري متوافقة مع االهتمام املخلص »واملفك ِّر اجلماهريي ليون كاس، أبنَّ 
هل سيستمتع العبو التنس احملرتفون حقًّا »اآلخرين ال تستحق أن يعيشوها )إذ سأل:  ابلذرية، وأنَّ السنوات اليت سُتضاف إىل عمر

يفض ِّل معظم الناس أن يتخذوا هذه القرارات أبنفسهم، وحىت لو كان حمقًّا يف أنَّ «(. يف املئة؟ 25بلعب مبارايت تنس أكثر مبقدار 
لكنَّ حقيقة تكرار حتطُّم أتكيدات اخلرباء بشأن احلد األقصى املمكن ملتوسط ، فطول العمر ال يعين اخللود. و «الفناء جيعل للحياة أمهية»

ء العمر املتوقع )بعد نشرها مبتوسط مخس سنوات( تثري تساؤاًل عمَّا إذا كان طول العمر سيزداد دون حدٍ  ويتحرر يوًما ما من قيود الفنا
ني الذين سيقاومون ابتكارات احملدثني يف التسعني من عمرهم ورمبا مينعون إجناب متاًما. هل علينا أن نقلق بشأن عامٍل من املعم ِّرين املثَقل

 األطفال املزعجني متاًما؟

تقريب ذلك العامل إلينا، فقد موَّلوا مراكز حبثية ال هتدف إىل القضاء على الفناء  وادي السيليكونحياول عدد من احلاملني يف  
ندسة العكسية لعملية الشيخوخة نفسها وترقية مكوانتنا اخللوية إىل نسخٍة خالية من ذلك العيب. مبحاربة مرٍض تلو اآلخر، وإمنا إىل اهل



ستكون النتيجة كما أيملون زايدًة يف املدى العمري لإلنسان إىل مخسني، أو مئة، بل وحىت ألف سنة، وقد تنبأ املخرتع راي كورزوايل يف 
)اقرتبت نقطة التفرد(، أبنَّ من سيصل منَّا إىل  The Singularity Is Near، 2006كتابه الذي حقق أعلى املبيعات يف عام 

سيعيش إىل األبد بفضل التقدم يف علم اجلينات والنانو تكنولوجي )مثل روبواتت النانو اليت ستسري يف جمرى الدم وتصلح  2045عام 
ن ذكاءه الذايت بصورٍة أجسامنا من الداخل( والذكاء االصطناعي الذين لن يكتشف فقط كيفية القيا ا سيحس ِّ م بكل هذه األمور، وإمنَّ

 متكررة دون حدود.

ا تبدو احتماالت اخللود خمتلفة قلياًل لقرَّاء النشرات اإلخبارية الطبية واملصابني بوسواس املرض. حنن جند ابلتأكيد حتسًُّنا متزايدً  
ن السرطان على مدار اخلمسة وعشرين عاًما املاضية حبوايل نقطة مئوية جديرًا ابالحتفاء، مثل الرتاجع يف معدالت الوفيات الناجتة ع

، وإنقاذ حياة مليون شخٍص يف الوالايت املتحدة وحدها، ولكنَّ أملنا خييب أيًضا بصورة متكررة بسبب العقارات السحرية اليت ال  سنوايًّ
عند إجراء حتاليل ما  من املرض نفسه، والفوائد املعلنة اليت ُتتفي تفيد أكثر من الدواء الومهي، والعالج الذي تكون آاثره اجلانبية أسوأ

 . إنَّ التقدم الطيب اليوم أشبه مبحنة سيزيف االبدية وبعيد عن الثبات.بعد العالج

تطوُّر مع افتقاران إىل هِّبة النبوءة، ال ميكن ألي شخص أن يعرف ما إذا كان العلماء سيجدون يوًما ما عالًجا للفناء، ولكنَّ ال 
ض ِّل واإلنرتوبيا يقلالن من احتمالية حدوث هذا، فاهلَِّرم مرتسخ يف اجلينوم اخلاص بنا على كل مستوايت ترتيبه، ألنَّ االنتخاب الطبيعي يف

التماثل  اجلينات اليت جتعلنا أكثر عنفوااًن يف صغران على اجلينات اليت جتعلنا نعيش أطول وقٍت ممكن. يكمن فينا هذا االحنياز بسبب عدم
الزمين، فهناك احتمالية غري مستحيلة ألن نلقى مصرعنا يف أي حلظٍة نتيجة حادٍث ال ميكن جتنبه مثل صاعقة الربق أو االهنيار األرضي، 
مما جيعل ميزة أي زايدة مكل ِّفة يف جني طول العمر مثار خالف. سيضطر علماء األحياء إىل إعادة برجمة آالف اجلينات أو املسارات 

 زيئية، اليت سيكون لكل منها أثر صغري وغري أكيد على طول العمر، كي يفتحوا الباب للقفزة حنو اخللود.اجل

وحىت لو كنا مزودين مبكوانت بيولوجية مصممة إبحكام، فإنَّ مسرية اإلنرتوبيا ستهدمها، ومثلما أشار الفيزايئي بيرت هوفمان:  
، فاجلزيئات املتصارعة تصطدم ابستمراٍر آبليات خالايان، اليت تشمل اآلليات اليت «اع املميتحتر ِّض احلياة األحياء والفيزايء على الصر »

تصد اإلنرتوبيا عرب تصحيح األخطاء وإصالح التلف. ومع تراكم التلف الواقع على أنظمة التحكُّم املتنوعة يف التلف، تزيد خطورة 
طرق قدَّمها لنا الطب البيولوجي للوقاية من املخاطر املستمرة مثل السرطان وفشل  االهنيار زايدًة تصاعدية، وتكتسح عاجاًل أم آجاًل أي

 األعضاء.

األمور اليت »إنَّ أفضل تصور يف رأيي لنتيجة حربنا على املوت اليت استمرت عدة قرون هو قانون شتاين الذي ينص على أنَّ  
األمور اليت ال ميكن أن تستمر إىل األبد، »عد تعديل ديفيس كوروالري: ، وأصبح ب«ال ميكن أن تستمر إىل األبد، ال تستمر إىل األبد

 «.ميكنها أن تستمر وقًتا أطول كثريًا مما تظن

  



 الفصل السادس: 

 الصحة

ر هدية احلياة اليت ُوهِّبت إىل أجيال أكثر وأكثر من بين البشر منذ هناية القرن الثامن عشر؟ قد يعطينا التوقيت فكرًة ما . كيف نفس ِّ
منذ مترد الناس على السلطة يف ظل التنوير، وشرعوا يستخدمون : »(The Great Escape) اهلروب الكبريكتب ديتون يف كتاب 

طول مكاسَب إن «. قوة املنطق يف حتسني حياهتم، وجدوا طريقًة لفعل هذا، ومما ال شك فيه أهنم سيواصلون االنتصار على قوى املوت
مثل األمراض واجملاعات واحلروب وجرائم -الفصل السابق هي غنائم االنتصارات على العديد من تلك القوى  العمر اليت احتفينا هبا يف

 .ا، ويف هذا الفصل والفصول التالية، سأقص عليك حكاية كلٍ  منه-القتل واحلوادث

صائص البغيضة للتطور قوى املوت على مدار أغلب مراحل اتريخ اإلنسان هي األمراض املعدية، وهي إحدى اخل أعنفكانت 
اليت تتيح لكائنات صغرية سريعة التكاثر أن حتيا على حسابنا وتتنقل من جسٍم إىل آخر عرب احلشرات والدود واملخلفات اجلسدية. 

ذلك  كانت األوبئة تقتل البشر ابملاليني وتبيد حضارات أبكملها، وحيل ابلبؤس املفاجئ على مجاعات سكانية حملية. وأحد األمثلة على
مرض فريوسي ينتقل عن طريق البعوض، وأُطلق عليه هذا االسم ألنه كان حييل لون ضحاايه إىل األصفر قبل أن  واحلمى الصفراء، وه

زحف املرضى إىل حفٍر وأجسامهم ملتوية، ومل »، فقد 1878ميوتوا من األمل. ووفًقا لرواية عن الوابء الذي اكتسح مدينة ممفيس عام 
وحوهلا من كل جانب قيء  ،]وُعثر على جثة أم[ ممددة على الفراش ،وى بسبب الرائحة الكريهة الناجتة عن حتللهاُتكتشف جثثهم س

 «.وأطفاهلا يتدحرجون على األرض ويتأوهون، أسود يشبه القهوة املطحونة

اج مصاب ابلعدوى. د، نتيجة خر  تويف أغىن رجل يف العامل آنذاك، اناثن ماير روثتشايل 1836ومل يسلم األغنياء أيًضا، ففي عام 
د والدرن ئيواجلدري وااللتهاب الرئوي والتيفو  الزحاركما مل يسلم أصحاب السلطة، فقد انتهت حياة كثرٍي من حكام بريطانيا بفعل 

 1841قصرية يف عام واملالراي. وكان رؤساء أمريكا أيًضا معرضني لإلصابة ابألوبئة، فمرِّض ويليام هنري هاريسون بعد حفل تنصيبه بفرتةٍ 
وقٍت  ويف. 1849يوًما، ومات جاميس بولك متأثرًا ابلكولريا بعد ترك منصبه بثالثة أشهر يف عام  31وتويف نتيجًة صدمة إنتانية بعد 

ثناء من عمره إثر بثرة ملتهبة أصابته أ ةآنذاك، كالفن كوليدج االبن، يف السادسة عشر  األمريكي ، تويف ابن الرئيس1924قريب، عام 
 لعب التنس.

وإخراج  ،واحلجامة ،والفصد ،والتضحية ،املبدع دائًما املرض بصوٍر متنوعة من الدجل مثل الصالةاإلنسان العاقل لطاملا حارب 
القرن  اخرتاع اللقاحات يف بدءا منوإسالة دماء دجاجة على عضو اجلسم املصاب حىت متوت، ولكن  ،واملعاجلة املثلية، املعادن السامة

املرض، بدأت موازين املعركة تنقلب. فجاء الغسيل اليدوي  ثامن عشر، وسرعة إنتاجها يف القرن التاسع عشر مع قبول نظرية جرثوميةِّ ال
وخدمات القبالة ومكافحة البعوض ومحاية مياه الشرب عن طريق شبكات الصرف العامة ومعاجلة مياه الصنبور ابلكلور لينقذ حياة 

قرن العشرين، كان الروث مرتاكًما يف املدن، والنفاايت متأل األهنار والبحريات، وسكان املدن يشربون سائاًل بنيًّا مليارات البشر. قبل ال
حىت توصل جون سنو )ُولد عام  -اهلواء كريه الرائحة-األوبئة على امليازما  يلقون اللوم يفكان الناس و  ،عفًنا ويغسلون به مالبسهم

ل عامل أوبئة، إىل أنَّ املياه اليت كان يتناوهلا سكان لندن املصابون ابلكولريا جاءت من ماسورة سحب م(، أو 1858وتويف عام  1813
من الصرف الصحي. وكان األطباء أنفسهم يشك ِّلون خطرًا صحيًّا هائاًل إذ كانوا ينتقلون بني تشريح اجلثث وفحص املرضى مرتدين 



 ارابخليوط املوجودة يف عراوي أزر  افحصون جروح مرضاهم أبايٍد متسخة، وخييطوهنمعاطف سوداء مغطاة ابلصديد والدم اجلافني، وي
( 1912وتويف عام  1827( وجوزيف ليسرت )ُولد عام 1865وتويف عام  1818مالبسهم، حىت جعلهم إجينز سيملفيس )ُولد عام 

املضادات  وصد تاملرضى بداًل من أن تعذهبم وتشوههم، يعق ِّمون أايديهم ومعداهتم. جعلت املطهرات والتخدير ونقل الدم اجلراحة تعاجل 
 احليوية ومضادات السموم والتقدمات الطبية األخرى اليت ال حتصى هجمات الطاعون والوابء.

دائرة )الذنوب الكاردينالية( يف املسيحية، ولكنَّ مرتكبيها يقبعون يف ال رمبا مل حتتل خطيئة نكران اجلميل قائمة اخلطااي السبع املميتة
التاسعة من اجلحيم وفًقا لدانيت، وهناك قد جتد الثقافة الفكرية يف حقبة ما بعد ستينيات القرن املاضي بسبب نسياهنا التام ملن قضوا 

واد على األمراض. مل يُكن الوضع دائًما كذلك، فعندما كنُت صبيًّا، كان من األصناف األدبية الرائجة لألطفال السري الذاتية البطولية للر 
 12يف الطب مثل إدوارد جينر ولويس ابستور وجوزيف ليسرت وفريدريك ابنتنج وتشارلز بست وويليام أولسر وأليكساندر فليمنج. يف 

املرض الذي تسبب يف وفاة آالف -، أعلن فريٌق من العلماء أنَّ اللقاح الذي اكتشفه جون سالك ضد شلل األطفال 1955من أبريل 
، وإص . ووفًقا لتأريخ اثبت كونه آمنً  -ابة فرانكلني روزفلت ابلشلل، وحبس العديد من األطفال داخل الرئة احلديديةاألشخاص سنوايًّ

وقفوا دقيقة صمت، وقرعوا األجراس واألبواق وأطلقوا صافرات املصانع وأطلقوا »ريتشارد كارتر هلذا االكتشاف، فالناس يف ذلك اليوم 
 ،احوا من العمل بقية اليوم، وأغلقوا املدارس أو جتمعوا داخلها حبماٍس، وشربوا األخناب، وعانقوا أطفاهلمواسرت ، النريان يف اهلواء احتفااًل 

عرضت مدينة نيويورك تكرمي سالك مبوكٍب تُنثر فيه الشرائط «. وساحموا أعداءهم ،وابتسموا يف وجوه الغرابء ،وذهبوا إىل الكنائس
 لالحتفال، وهو ما رفضه سالك بذوٍق.

وماذا عن  ،فقط ابكتشاف فصائل الدممليار شخٍص فكرت يف كارل الندشتاينر مؤخرًا؟ كارل َمن؟ إنَّه من أنقذ حياة مر ة  كم
 هؤالء األبطال اآلخرين؟

 
 عدد األفراد الذين أنقذ حياهتم االكتشاف العامل

( ولني 1982-1892إيبل ووملان )
 (1957-1892إنسلو )

 ليوانً م 177 معاجلة املياه ابلكلور

 مليوانً  131 اسرتاتيجية القضاء على اجلدري (1936ويليام فيجي )مواليد 
 مليوانً  129 مثانية لقاحات (2005-1919موريس هيلمان )

 مليوانً  120 لقاح احلصبة (1985-1897جون إندرز )
 مليوانً  82 البنسلني (1968-1898هوارد فلوري )

 مليوانً  60 فترياي والتيتانوسلقاحات الد  (1963-1886جاستون رامون )
 مليوانً  54 معاجلة اجلفاف عن طريق الفم (1942ديفيد انلني )مواليد 

 مليوانً  42 ترايق الدفترياي والتيتانوس (1915-1854بول إيرليش )
 مليوانً  15 رأب األوعية  (1985-1939آندرايس جرونتسيش )



( وبريل 1988-1900جريس إلدرنج )
 (1980-1890كيندريك )

 مليوانً  14 لقاح السعال الديكي

 ماليني 5 تصميم األدوية (1999-1918جيرتود إليون )
شخص حىت اآلن قد أُنقِّذت حياهتم  مخسة ملياراتوفق حساابت الباحثني الذين مجعوا هذه التقديرات املتحفظة، فإنَّ أكثر من 

عامل. ال تعرب ِّ قصص األبطال ابلطبع عن الطريقة اليت يعمل  مئةحوايل  ، والذين يبلغ عددهميف القائمة بفضل العلماء الذين اختاروهم
هبا العلم بدقٍة شديدة، فالعلماء يقفون على أكتاف عمالقة، ويتعاونون ضمن فرٍق، ويكدحون دون أن يسمع أحٌد هبم، وجيمعون 

ت كان ما يتعرض للتجاهل هو الأاألفكار ويكد ِّسوهنا يف شبكاٍت عاملية. ولكن سواء  علم أم العلماء، فإنَّ إمهال االكتشافات اليت غريَّ
 عدم تقديران للحالة البشرية احلديثة.لاحلياة لألفضل يُعد إدانًة 

بصفيت عامل لغوايت نفسية ألَّف كتااًب كاماًل عن الفعل املاضي، أستطيع أن أخص ابلذكر مثايل املفضل يف اتريخ اللغة اإلجنليزية، 
 اليت تقول:ويكيبيداي حة اإلجنليزية على موسوعة وهو أول مجلة يف الصف

Smallpox was an infectious disease caused by either of two virus variants, 
Variola major and Variola minor. 

 اجلدري الصغري.أو فريوس  اجلدري الكبريمرًضا معداًي ينتج عن اإلصابة إما بفريوس  اجلدريأي: كان 

فاملرض الذي استمد امسه من البثور املؤملة اليت تغطي جلد الضحية وفمها وعينيها، والذي تسبب يف وفاة  ،«اجلدري كان»أجل، 
(. 1977شخص يف القرن العشرين، مل يُعد له وجود. )مت تشخيص آخر حالة هبذا املرض يف الصومال عام  مليونأكثر من ثالمثئة 

بوضع  1959، ومنظمة الصحة العاملية اليت غامرت يف عام 1796الذي اكتشاف اللقاح عام وميكننا أن نشكر كالًّ من إدوارد جينر 
من الفئات األكثر  ،ولكن خمتارة بعناية واسرتاتيجية ،هدف للقضاء على املرض، وويليام فيجي الذي اكتشف أنَّ تطعيم جمموعة قليلة

 التعايف املعنوي املذهل. يعل ِّق االقتصادي تشارلز كيين يف كتابعرضة لإلصابة سيؤدي الغرض، وغريهم الكثري على هذا االنتصار 
(Getting Better) :قائاًل 

سنًتا  32مليون دوالر أمريكي، أي تقريًبا  312حوايل ة كانت التكلفة اإلمجالية للربانمج على مدار تلك السنوات العشر 
القضاء على املرض نفس تكلفة صنع مخسة أفالم هوليوودية كلَّف برانمج لقد  أمريكيًّا للشخص يف البلدان املصابة ابملرض. 

، أو اقل من ُعشر تكلفة مشروع تطوير الطريق األخري يف B-2حديثة ضخمة اإلنتاج واألرابح، أو جناح قاذفة القنابل 
حواف  وبقدر ما يعجب املرء مبشهد الضفة يف بوسطن بعد تطويرها، وبشكل«. احلفر الكبري»بوسطن والذي يُطلق عليه 

، يظل كينج كونجأو مهارات الغوريال يف فيلم   قراصنة الكارييبالقاذفة الشبحية، أو مهارات كريا انيتلي يف التمثيل يف فيلم 
 .ذلك مع أتفق أن عليَّ  أنَّ  إالَّ  بوسطن، يف النهر ضفة سكان أحد كوين  ورغم، هذا الربانمج حداًث جلاًل 

ابإلجنليزية الفعل املاضي أيًضا يف تعريفها لطاعون البقر،  ويكيبيدايى البداية، تستخدم موسوعة ولكنَّ هذا اإلجناز الضخم مل يُكن سو  



در الذي تسبب يف تفشي اجملاعة بني ماليني املزارعني ورعاة البقر على مر التاريخ بسبب إابدة املاشية، ومن املقرر القضاء على أربعة مصا
عمر جوانس سالك حىت يرى اقرتاب املبادرة العاملية للقضاء على شلل األطفال من بلوغ هدفها، أخرى للبؤس يف الدول النامية. مل ميتد 

حالة فقط يف ثالث دول )هي أفغانستان وابكستان  37كانت نسبة اإلصابة ابملرض قد اخنفضت متاًما لتصل إىل   2016ففي عام 
 90. دودة غينيا هي كائن طفيلي طوله ثالثة أقدام، أي حوايل 2017ونيجرياي(، وهي أقل نسبة يف التاريخ، واخنفض املعدل أكثر يف 

نفجر سنتيمرتًا، وتشق طريقها إىل األطراف السفلية لضحيتها مث تكو ِّن بثرًة مؤملة، وعندما يغمس املريض قدمه يف املياه لريحيها قلياًل، ت
تتواصل دائرة اإلصابة والعدوى. يتمثَّل العالج الوحيد يف الدودة وتطلق آالف الريقات يف املياه، اليت يشرب منها أشخاص آخرون، ف

عقود،  استخراج الدودة على فرتة ترتاوح بني عدة أايم وأسابيع، ولكن بفضل محلة التوعية ومعاجلة املياه اليت قام هبا مركز كارتر ملدة ثالثة
)وثالث حاالت  2016ة يف ثالث دول فقط يف حال 25إىل  1986دولة يف عام  21مليون حالة يف  3.5اخنفض عدد احلاالت من 

، رمبا نستطيع استخدام الفعل املاضي أيًضا يف تعريف أمراٍض 2030(. ويف عام 2017فقط يف دولٍة واحدة يف الربع األول من عام 
عليقي ومرض النوم الطفيلي والدودة مثل داء الفيل والعمى النهري والرمد احلبييب املسبب للعمى، كما أنَّ احلصبة واحلصبة األملانية والداء ال

الشصية حمط أنظار علماء األوبئة أيًضا. )هل ستقابَل أي من هذه االنتصارات بدقائق من الصمت أو بقرع األجراس واألبواق وابتسام 
 الناس يف وجوه الغرابء ومساحمة األعداء؟(

مثاًل اخنفض عدد الوفيات بفعل  2015و 2000بني عامي وحىت األمراض اليت مل تندثر بعد يتم القضاء عليها بنسبٍة كبرية، ف
يف املئة. تبنَّت منظمة  60املالراي )اليت كانت تتسبب يف املاضي يف وفاة نصف األشخاص الذين عاشوا على وجه األرض( بنسبة 

يت تستوطنها اليوم واليت يرتاوح ، واحلد منها يف الدول ال2030يف املئة أخرى حبلول عام  90الصحة العاملية خطة خلفض املعدل بنسبة 
(، وتبنَّت مؤسسة بيل 1951دولة )متاًما كما حدت منها يف الوالايت املتحدة اليت كانت تستوطنها حىت عام  97و 35عددها بني 

اإليدز /(HIV) كما رأينا يف الفصل اخلامس، كان فريوس نقص املناعة البشري املكتسبو وميليندا جيتس هدف القضاء عليها متاًما. 
يف العقد يف تسعينيات القرن املاضي يف إفريقيا ميث ِّل انتكاسة للتقدم الذي حققته اإلنسانية يف إطالة املدى العمري، ولكنَّ املوازين انقلبت 

طٍة إلهناء على املوافقة على خ 2016التايل، واخنفض املعدل العاملي لوفيات األطفال مبقدار النصف، ممَّا شجَّع األمم املتحدة يف عام 
أنَّ العامل شهد اخنفاًضا ضخًما بني  1-6. يوض ِّح الشكل رقم 2030مرض اإليدز )وليس ابلضرورة القضاء على الفريوس( حبلول عام 

يف عدد األطفال الذين ميوتون بفعل أكثر مخسة أمراض معدية فتًكا، واستطاعت مكافحة األمراض املعدية  2013و 2000عامي 
 إنقاذ حياة أكثر من مئة مليون طفل. 1990إمجااًل منذ عام 



 

ل ك ش ل م ا ل :1-6 رق د ع ت م ا ي ل وف ا ف ط أل ل ا ع ف ض ب را م أل ة ا ي د ع مل ذ ا ن 2 م 0 0 ىت 0 2 ح 0 1 3 
 ,Child Health Epidemiology Reference Group of the World Health Organization, Liu et al. 2014 املصدر:

supplementary appendix. 

طط طموًحا على اإلطالق، وضع فريٌق من خرباء الصحة بقيادة االقتصاداين دين جاميسون ولورانس سامرز خريطة ويف أكثر اخل
، معدالت الوفيات الناجتة عن األمراض املعدية تكونَ  حيث يتوق ع أن، 2035حبلول عام « التقارب الكبري يف الصحة العاملية»طريق 

قد اخنفضت إىل مستوايهتا املوجودة اليوم يف الدول متوسطة الدخل اليت تتمتع  ، العامليف كل مكاٍن يفووفيات األمهات واألطفال، 
 أبفضل صحٍة.

التقدم املتواصل يف الدول الفقرية على مستوى العامل أكثر  فإن  اهلجوم على األمراض املعدية يف أورواب وأمريكا مذهل، هو وبقدر ما 
ة االقتصادية )الفصل الثامن(، ألنَّ العامل األغىن عاملٌ أكثر صحة، ويكُمن جزٌء آخر يف دائرة إهبارًا، ويكُمن جزٌء من السبب يف التنمي

اإلرث الذي سيخل ِّفونه هو صحة الفقراء يف  جلعلالتعاطف املمتدة، اليت أهلمت قادة العامل مثل بيل جيتس وجيمي كارتر وبيل كلينتون 
هنم، وأثىن على جورج بوش االبن حىت أشد منتقديه بسبب سياسته يف اإلغاثة من اإليدز يف قاراٍت بعيدة عوًضا عن مباٍن برَّاقة يف أوطا

 إفريقيا، اليت أنقذت حياة املاليني.

 لكونه أحد مكوانت الرفاهةو رغم أمهيته لذاته -املعرفة هي السر، أما الدخل »املساهم األقوى هو العلم، وكما يقول ديتون:  ولكن  
ال تقتصر مثار العلم على املستحضرات الدوائية عالية التقنية مثل اللقاحات واملضادات «. األكرب يف الرفاهة السببهو ليس ف -أيضا

أفكاٍر قد تبدو أبثر رجعي واضحة ويبدو أفكاٍر، احليوية ومضادات الفريوسات القهقرية وأقراص طرد الديدان، ولكنَّها تتكون أيًضا من 
أنقذت حياة املاليني، ومن األمثلة على ذلك غلي املياه أو تنقيتها أو إضافة الكلور إليها، وغسل  هاتنفيذها منخفض التكلفة، ولكن  
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 إيدز/HIVفيروس 

 المالريا الحصبة

 اإلسهال

 االلتهاب الرئوي



األيدي، وإعطاء مكمالت اليود للحوامل، وإرضاع حديثي الوالدة رضاعًة طبيعية واحتضاهنم، والتغوط يف املرحاض بداًل من احلقول 
ء نومهم بناموسيات معاجلة ابملبيدات احلشرية، وعالج اإلسهال مبحلوٍل من امللح والسكر والشوارع واملمرات املائية، ومحاية األطفال أثنا

حرام،  املذابني يف مياه نظيفة. ويف املقابل، قد ينتكس التقدم بفعل األفكار السيئة، مثل نظرية املؤامرة اليت نشرهتا مجاعتا طالبان وبوكو
ا تسب ِّب التوحُّداليت تقول إنَّ اللقاحات تعق ِّم الفتيات املس يذكر و  ،لمات، أو اليت نشرها النشطاء األمريكيون املرفهون واليت تقول إهنَّ

رمبا مُتث ِّل اكتشافًا يف بعض أحناء العامل حيث استسلم  -أنَّ املعرفة جتعلنا أفضل-حىت الفكرة اليت تقع يف مركز مفهوم التنوير  هديتون أنَّ 
نها.الناس لضعف صحتهم ومل حيلموا قط أب  نَّ التغيري يف مؤسساهتم وأعرافهم قد حيس ِّ

  




